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A MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETÉNEK  
2009. ÁPRILIS 24-I KÖZGYŰLÉSE 

A Magyar Geofizikusok Egyesülete a 2009. évi rendes 
közgyűlését a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet konferenciatermében tartotta meg 2009. április 24-
én. A közgyűlés az eredetileg 13 óra 30 perces időpontban 
határozatképtelen volt. A 14 órára kitűzött, második idő-
pontban, az Alapszabály értelmében a megjelentek tagok 
számától függetlenül már határozatképes volt a közgyűlés. 
A közgyűlésen megjelentek száma a jelenléti ívek tanúsága 
szerint 95 fő volt. 

 

A közgyűlés résztvevői gyülekeznek  
(Balról jobbra: Szalay István, Müller Pál, Király Ernő és 

Karas Gyula) 

 

Technikai előkészületek (Balról jobbra: Molnár Károly, Scholtz 
Péter és Gombár László állnak, Kakas Kristóf – ül) 

A közgyűlés a himnusz eléneklésével kezdődött el. Ez-
után Gombár László elnök hivatalosan is megnyitotta a 
közgyűlést. Az elnök a jegyzőkönyvvezetésre Hegedüsné 

Petró Erzsébetet, hitelesítésére Molnár Károlyt és Nagy 

Zoltánt javasolta. A javaslatot a jelenlévők egyhangú sza-
vazással elfogadták. 

Gombár László köszöntötte megjelent vendégeinket, 
Haas Jánost a Magyarhoni Földtani Társulat képviseleté-
ben, Ambrózy Pált a Magyar Meteorológiai Társaság részé-
ről és a jogi tagjaink és támogatóink képviselőit, név sze-
rint: Király Andrást — mint a MOL NyRt, Sámson Margi-
tot — mint a Mecsekérc ZRt., Kaszás Lászlót — mint a 
GES Kft, Farkas Istvánt — mint az MBFH, Horváth Anitát 
— mint a TXM Kft., és Molnár Imrét — mint az Acoustic 
Kft. képviselőjét. 

A közgyűlés napirendjét az Elnökség időben, írásban ki-
küldte, ezt sem korábban írásban, sem a helyszínen szóban 
nem kívánta senki módosítani, így a Közgyűlés a napiren-
det egyhangúan elfogadta. 

 

Az Elnök, Gombár László 

Gombár László elnöki megnyitójában először megkö-
szönte az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet vezetőségének, 
hogy a közgyűlést az Intézet konferenciatermében rendez-
hette meg az Egyesület. Majd elmondta, hogy nagy válto-
zások történtek a szakmában az elmúlt egy évben. 2008 
őszéig azt láthattuk, hogy a geológiai, geofizikai kutatás 
szárnyal. Hihetetlen mértékben megnőtt az olajkutatásra az 
igény. Az év végére azonban visszaesett az olajár és ezzel 
együtt visszaesett a kutatások iránti igény is. Ez nem csak 
Magyarországon, hanem a világon mindenütt így történt. 
Reménykedik, hogy ez csak átmeneti állapot. Az Egyesüle-
tet egyelőre a válság még nem érintette, bár valószínűsíthe-
tő, hogy az Egyesület támogatására fordítandó összeg az 
olajipar részéről csökkeni fog. 
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A hallgatóság egy része 

Az Elnök beszámolt a közelmúlt egyesületi rendezvé-
nyeiről, arról, hogy az előző hónapban volt az Ifjú Szak-
emberek Ankétja Keszthelyen, ahol jó volt hallani a szín-
vonalas előadásokat, látni, hogy mennyire felkészültek 
a fiatal kutatók. Majd ezután nem sokkal az EAGE ma-
gyarországi csoportjával közösen tartottunk egy rendez-
vényt, ahol Király András és Prónay Zsolt nagyon érdekes 
előadásait hallgathattuk meg, melyek megmozgatták a 
szakmát, idősebbek, fiatalok egyaránt nagy érdeklődéssel 
vettek részt a rendezvényen. 

Az elnöki köszöntő után a Közgyűlés egy perces néma 
felállással emlékezett meg a 2007. évi közgyűlés óta el-
hunyt Dr. Meskó Attila, Szilágyi Lajos, Dankházi Gyula, 
dr. Szabadváry László, Balogh Aladár és Szabó Imre tag-
társakról. 

Renner János emlékérem 

A következő napirendi pont az egyesületi kitüntetések és 
elismerések átadása volt. Ebben az évben egyedül a „Ren-
ner János” emlékérmek kiadása volt esedékes, amely Alap-
szabályunk értelmében évente, az Egyesület legfeljebb két 
rendes tagjának adományozható. Ezt a kitüntetést idén az 
Alapszabálynak megfelelően, a Hegybíró Zsuzsanna máso-
dik alelnök vezetésével létrehozott bizottság javaslatára és 
az Elnökség döntése alapján két tagtársunk, Császár János 
és Gyulai Ákos kapta. 

Császár János 

Császár János 1957-ben született Magyarország három 
leghosszabb nevű falujának egyikében, Jászfelsőszent-
györgyön. Középiskolás éveit Nagykőrösön töltötte, majd 
1980-ban végzett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 
Bányamérnöki Karának geofizikus mérnöki szakán és 
ugyanez év szeptemberében kezdte meg szakmai tevékeny-
ségét a nagykanizsai Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat 
mélyfúrás geofizikai részlegénél. A terepen töltött évek 
alatt aktív részese volt a hazai mérések terén bekövetkezett 
technológia váltásának, mind a hagyományos, mind pedig a 
termelés geofizikában. 1988-tól 8 év gyakorlati tapasztalat-
tal a háta mögött kezdte meg szelvényértelmezői pályafutá-
sát. Körülbelül ekkorra datálható a számítógépes értelme-
zés rutinszerű elterjedésének kezdete a hazai szelvényér-
telmezésben, amelyben jelentős szerepet vállalt. Jelenleg 

petrofizikai szakértőként dolgozik a MOL Nyrt-ben. Mun-
kával töltött 29 éve mindvégig az olajiparhoz kötötte. 

1978-ban, egyetemi hallgatóként lépett be a Magyar Geo-
fizikusok Egyesületébe. Kezdetben az Ifjúsági Ankétok aktív 
résztvevője, majd 1988-tól megszakítás nélkül több ciklus-
ban a Zala Megyei Csoport titkára vagy elnöke, így a Ma-
gyar Geofizikusok Egyesületének elnökségi tagja. Egyesületi 
munkája során három — legutóbb 2006-ban — a Zala Me-
gyei Csoport által rendezett Vándorgyűlés szervezésében 
vállalt oroszlánrészt. A 7 éve országos rendezvénnyé bővült, 
évi rendszerességgel megrendezésre kerülő Nagykanizsai 
Földtudományi Ankét szervezőbizottságának társelnöke. 

 

Az Elnök átadja Császár Jánosnak a „Renner János” emlékérmet 

Az 1988-ban alakult SPWLA Budapest Chapter-nek 
2007-ig több ciklusban titkára. Ezen minőségében több szín-
vonalas hazai szakmai rendezvény létrejöttében játszott nagy 
szerepet, valamint számos nemzetközi konferencián képvi-
selte az SPWLA Budapest Chapter-t és ezen keresztül a 
Magyar Geofizikusok Egyesületét. 1994 óta az SPWLA 
rendes tagja. 

Dr. Gyulai Ákos 

Gyulai Ákos 1944. szeptember 15-én Pécsett született. 
1962-ben a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban kitűnő 
eredménnyel érettségizett. 1968-ban szerzett geológusmér-
nöki egyetemi diplomát a Nehézipari Műszaki Egyetem 
(NME) Bányamérnöki Karán. Végzése után a Borsodi Szén-
bányák Földtani Osztályán, ezt követően az Észak-
Magyarországi Vízügyi Igazgatóságon, 1971. április 1-től 
pedig a NME (1990-től Miskolci Egyetem) Geofizikai Tan-
székén dolgozik, 2003-óta egyetemi tanári munkakörben. 
1978-ban egyetemi műszaki doktori, 1994-ben kandidátusi, 
1996-ban PhD, 2002-ben pedig MTA doktori oklevelet ka-
pott. 2001-ben elnyerte a „Széchenyi István” ösztöndíjat, 
2002-ben pedig habilitált a Miskolci Egyetemen. Tudomá-
nyos munkáira eddig közel félszáz esetben hivatkoztak a 
hazai és a nemzetközi szakirodalomban. Nevéhez fűződik a 
Miskolci Egyetemen a környezetgeofizikus-mérnöki egye-
temi képzés bevezetése. Számos szakmai és társadalmi szer-
vezetben tevékenykedett és tevékenykedik. Az 1980-as 
években az Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Aka-
démiai Bizottság Bányászati Szakbizottság titkára, az MTA 
doktora tudományos fokozat megszerzése után pedig az 
MTA MAB GEO-Munkabizottság, valamint az MTA MAB 
Bányászati Környezetvédelmi Munkabizottság tagja. Jelen-
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leg a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésének doktor 
képviselője. A Magyar Geofizikusok Egyesületének (MGE) 
1971-óta tagja. 1980-tól 1990-ig az MGE Bányageofizikai 
Bizottság tagja, majd elnöke. 1996-óta az MTA Geofizikai 
Tudományos Bizottság tagja (két cikluson keresztül titkára). 
1998 és 2008 között az MGE Észak-magyarországi Csoport-
jának elnöke, valamint a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
Elnökségének tagja. A Magyar Geofizikusok Egyesülete 
tudományos munkásságát 2002-ben az Egyed László Em-
lékérem adományozásával ismerte el. 

 

Hegybíró Zsuzsanna leköszönő alelnök gratulál Gyulai Ákosnak 

*   *   * 

A kitüntetések átadását Kovács Attila Csaba általános 
titkár titkári beszámolója követte. 

Bevezetésként elmondta, hogy nem kívánja az egyesület 
helyzetét szóban hosszan ecsetelni, mert a tagtársak az 
időben megküldött írásos titkári jelentésben minden infor-
mációt részletesen megtalálhatnak. 

Az elmúlt év a változások éve volt, a területi csoportoknál 
megtörténtek a tisztújítások, megváltozott a titkár és az ügy-
vezető titkár személye is. Sok új belépő tagtársunk van, főleg 
az ELTE hallgatók soraiból, ami igen örvendetes tény. 

2008-ban Baján volt Ifjúsági Ankét, melyre a Földtani 
Társulat mecenatúra pályázatot adott be (természetesen 
egyesületünk támogatásával) és el is nyerték a 2007. év 
végén. Az elnyert támogatás még a mai napig sem jutott el 
a Földtani Társulathoz. A titkár külön köszönetet mondott a 
Magyarhoni Földtani Társulatnak azért, hogy így is elvál-
lalták a rendezvény lebonyolítását. 

 

Király András hivatalba lépő és Gombár László leköszönő elnö-
kök között Kovács Attila Csaba a titkári beszámolót tartja 

Ebben az évben Keszthelyen rendeztük meg az Ifjú Szak-
emberek Ankétját, ismét a Magyarhoni Földtani Társulattal 
közösen, kiemelkedően magas részvételi aránnyal (több mint 
80 résztvevő 46 előadást tartott). Ezen kívül több sikeres, 
nagyszámú érdeklődőt vonzó rendezvényt tartott az elmúlt 
évben az EAGE magyarországi csoportja is. 

A titkári beszámoló része a közhasznúsági jelentés, me-
lyet szintén minden tagtársunkhoz eljuttatunk írásban. 
(A közhasznúsági jelentést a közgyűlési beszámoló után 
lapunk ebben a számban is közli.) Kiemelkedő támogatást 
kapott az Egyesülettől az Ifjú Szakemberek Ankétja, de 
nem csak magát a rendezvényt, hanem az egyes résztvevő-
ket is támogattuk. Több más rendezvényt is tudtunk támo-
gatni, ilyen pl. az IAGA, melyre 2009 augusztusában kerül 
sor Sopronban. Ezen a rendezvényen 4 fiatal hallgató/kutató 
regisztrációját és elhelyezését támogatja az Egyesület. 
2009. májusban kerül megrendezésre a Balkán Geofizikai 
Konferencia, ahol 2 fiatal hallgató részvételét segíti az 
Egyesület. A Balkán Geofizikai Társulatnak (BGS), mely-
nek 2002-től vagyunk tagjai, a májusi belgrádi konferenciá-
tól kezdve Egyesületünk lesz a soros elnöke. A következő 
BGS konferenciát 2011-ben Budapesten tervezzük meg-
rendezni. Végül, mint a korábbi években is, a beszámolási 
időszakban is támogattuk a Föld Éve rendezvényeket. 

 

Nagy Zoltán és Haas János az MFT elnöke 

Ezután a Titkár rátért az Egyesület pénzügyi helyzetére, 
melyet vetítéssel illusztrált. A tavalyi évben egy minimális 
eredményű költségvetést fogadott el a Közgyűlés. Ezzel 
szemben 450.000,– Ft-os mínusszal zártuk az évet. A vesz-
teség oka egyrészt az, hogy három hónapon keresztül két 
fizetett alkalmazottja volt az Egyesületnek, másrészt az, 
hogy rendezvényünk nem volt és így az ÁFA visszaigény-
lés lehetőségétől elestünk. Ezt figyelembe véve a veszteség 
minimálisnak tekinthető. 

Jelentős elhatárolásaink vannak a 2009-es évre: a Ván-
dorgyűlésre kaptunk támogatást az EAGE PACE Alapítvá-
nyától és az EAGE magyarországi csoportjának is van 
elhatárolt pénze. A mérleggel kapcsolatos minden egyéb 
információ megtalálható a szétküldött beszámoló füzetben. 

A beszámoló után Gombár László elnök megköszönte 
Kovács Attila Csaba titkár éves beszámolóját és megkér-
dezte a megjelenteket, hogy a titkári beszámolóval kapcso-
latban van-e észrevételük, kérdésük. Mivel semmilyen ész-
revétel sem volt megkérte a tagságot, hogy kézfenntartással 
fogadják el a titkári beszámolót. A Közgyűlés a titkári be-
számolót nagy többséggel elfogadta. 



Magyar Geofizika 50. évf. 1. szám 5 

 

A Közgyűlés résztvevői szavaznak 

A titkári beszámolót az Egyesület Felügyelő Bizottságá-
nak beszámolója követte, amelyet Kaszás László, a felü-
gyelő Bizottság elnöke terjesztett a Közgyűlés elé. 

 

Kaszás László 

A Felügyelő Bizottság négy témát vizsgált az Egyesület 
gazdálkodásából: 

• a 2008. évi gazdálkodást, 
• a 2009. évi pénzügyi tervet, 
• a közhasznúság feltételeinek való megfelelést, 
• valamint a Felügyelő Bizottság saját tevékenységét. 

A 2008. évi gazdálkodással kapcsolatban a Bizottság 
megállapította, hogy az éves beszámoló elkészült, a bi-
zonylatok teljes egészében könyvelésre kerültek, ezek 
tartalmi és formai helyessége megfelelő, ezért a bizottság 
észrevételt nem tett. Az Alapszabályban leírt kritériumok 
szerint vizsgálták az Egyesület közhasznúsági jelentését. 
Megállapították, hogy az Egyesület a közhasznúság kritéri-
umainak eleget tett. Ugyancsak megállapították, hogy az 
Egyesület ugyan veszteséggel zárta a 2008. évet, de ha az 
elhatárolásokat figyelmen kívül hagynánk, akkor 252.000,– Ft 
nyereséggel történt volna a zárás. A 2009. évi tervről meg-
állapította a Bizottság, hogy az a várható bevételek és ki-
adások alapján készült és reálisnak kell tekinteni. A Fel-
ügyelő Bizottság a 2008-as pénzügyi évben egyszer tartott 
ülést, az Elnökség ülésein a Bizottság elnöke, vagy valame-
lyik tagja mindig jelen volt. A Bizottsághoz sem jogszabály-
sértésről szóló bejelentés, sem az Egyesület tevékenységére 
vonatkozó feljelentés, észrevétel nem érkezett. Összessé-
gében a Felügyelő Bizottság az Egyesület Alapszabály 

szerinti működését állapította meg és saját jelentését elfo-
gadásra javasolta a Közgyűlésnek. 

Gombár László elnök megköszönte Kaszás László be-
számolóját és megkérdezte a jelenlévőket, hogy az elhang-
zott beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. Ezeknek hiányában szavazásra bocsátotta a 
beszámolót, és a szavazás után megállapította, hogy a Köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság elnö-
kének beszámolóját. 

Gombár László ezután felkérte Nemesi Lászlót, hogy 
tartsa meg a Magyar Geofizikusokért Alapítvány Kuratóri-
umának beszámolóját. 

Nemesi László elmondta, hogy a Magyar Geofiziku-
sokért Alapítvány (MGA) két évtizede működik, és két célt 
igyekszik megvalósítani. Az egyik a szociális támogatások 
kérdése, a másik a fiatalok támogatása, a 36 éven aluliak 
konferenciákon való részvételének támogatása. Kivetítette 
a 2008. évi pénzügyi mérleg és a 2009. évi terv táblázatait 
(ezeket a rovat következő cikkében, az MGA beszámolójá-
ban adjuk közre). 

2008-ban nem volt szükség arra, hogy az Alapítvány az 
Ifjú Szakemberek Ankét-ját (ISZA-t) támogassa. A szoká-
sos szenior rendezvények kiadása az előző évekhez hasonló 
volt, ösztöndíjat kevesebben kértek, mint amennyire számí-
tottak. A tervezett bevételeknél egy kis félreértés adódott. 
A szokásos évi 1 MFt-os támogatást 2008-ban is átutalta a 
MOL Nyrt., de azzal a feltétellel, hogy ezt a soproni IAGA 
konferencia támogatására kell fordítani. Ennek folytán — 
sajnálatos módon — az Alapítvány szokásos tevékenysége 
elesett a 2008. évi támogatástól, ami miatt az elmúlt évben 
2,1 MFt-os vesztesége volt az Alapítványnak. 

 

Nemesi László 

Nemesi László bemutatta az MGA 2009. évi tervét. 
Nem tervezték az ISZA támogatását ebben az évben sem, 
de az „Év cikke” díjat az Alapítvány továbbra is támogatja, 
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szociális támogatásokat, szenior klubdélutánt, szenior ki-
rándulást terveznek, valamint egy tankönyv megjelentetését 
szeretnék támogatni, melyet dr. Kis Károly, Egyesületünk 
leköszönt tudományos titkára írt. Az idei kiadásokra 3,2 
millió forintot terveztek összességében. Az Alapítványnak 
jelenleg kb. 6 millió forintja van. Ez az Alapítvány létének 
szempontjából azt jelenti, hogy még legfeljebb 2 évig élet-
képes, de ha bevételekre és támogatásokra számíthatnának, 
akkor talán 3 évig még működőképes maradhat az Alapít-
vány. Ez már így is több, mint amire a megalakuláskor 
számítottak. Ebben az évben lehet, hogy túl fogják lépni a 
tervezett költségvetést, mivel számítanak arra, hogy a gaz-
dasági válság miatt olyanok is szorult helyzetbe kerülhet-
nek, akik eddig nem kértek segélyt. 

Gombár László elnök megköszönte a beszámolót és fel-
tette a kérdést, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e 
kérdés, hozzászólás, kiegészítés. Miután ez nem volt, sza-
vazásra bocsátotta a beszámolót, és a szavazás után megál-
lapította, hogy a Közgyűlés elfogadta a Magyar Geofizi-
kusokért Alapítvány kuratóriumának beszámolóját. 

 

Jánvári János 

Következő napirendi pontként Jánvári János, az Alapít-
vány Felügyelő Bizottságának elnöke tartotta meg beszá-
molóját. Megállapítja, hogy az Alapítvány Kuratóriumának 
adatai valósak. A gazdálkodás körül minden rendben volt. 
Egyéni véleménye, hogy ha a közhasznú tevékenységüket 
egy kicsit visszafognák, akkor időt adhatnának maguknak 
arra, hogy hosszabb ideig életben tarthassák az Alapít-
ványt. Persze azt mindenki tudja, hogy a közhasznúság 
pénz nélkül nem működik. Az is látható, hogy az Alapít-
vány fenntartása szinte nem kerül pénzbe, de megfontolan-
dó, hogy jobban mérlegeljék a közhasznú tevékenységre 
fordított összegeket, és ezzel talán meghosszabbodik az 
Alapítvány élete. Kéri, hogy fogadják el a jelenlévők a 
beszámolót, az Alapítvány működése szabályos, a törvény-
ben leírtaknak minden tekintetben megfelel. 

Gombár László elnök megköszönte a beszámolót és 
megkérdezte a jelenlévőket, hogy a beszámolóval kapcso-
latban van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés. Ezeknek 
hiányában szavazásra bocsátotta a beszámolót, és a szava-
zás után megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta a Magyar Geofizikusokért Alapítvány Felügyelő 
Bizottságának beszámolóját. 

Következő napirendi pont az Ügyrend módosítása. 
Ha a törvényi háttér változik, akkor ehhez rugalmasan 

igazodnia kell az Egyesületi Ügyrendnek is. A tervezett 
változtatásokat Kovács Attila Csaba részletesen ismertette, 
melyben az Ügyrend három pontjának módosítását javasol-
ja az Egyesület elnöksége. Mivel a számviteli törvény vál-
tozott, ennek értelmében alakítja az Egyesület is az Ügy-
rendjét, hogy maradéktalanul megfeleljen a törvényi előírá-
soknak. 

• Eddig az Ügyrend szerint csak a könyvelő cég végez-
hette el a készpénz felvételt. Módosítást kell végre-
hajtani, hogy ezentúl az egyesület ügyvezető titkára is 
felvehessen készpénzt, a könyvelő cég akadályoztatá-
sa esetén. 

• Eddig 200.000,– Ft készpénz lehetett maximum az 
Egyesületi házipénztárban. Ez az év nagy részében tö-
kéletesen meg is felelt, de mivel az Ifjú Szakemberek 
Ankétja után a Közgyűlésen kerülnek átadásra a díjak, 
valamint a Közgyűlésen adjuk át az egyesületi kitünte-
téseket is, melyek szintén pénzjutalommal járnak, 
szükség van legalább néhány napig nagyobb mennyi-
ségű készpénz tárolására a házipénztárban. Ezért szük-
séges az eddigi összeg 500.000,– Ft-ra emelése. 

• Végül a rontott számlák esetében javasoljuk, hogy a 
rontott számlákat ne lehessen javítani, ezekről storno 
számlát kell a jövőben kiállítani. 

Az Elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy kíván-e va-
laki hozzászólni az ügyrendi módosításokhoz. Hozzászólás 
hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést, és a szavazás 
után megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfo-
gadta az Ügyrend fentiekben ismertetett módosításait. 

Ezután a Titkár a 2009. évi pénzügyi terv fő számait is-
mertette. 2009-ben veszteség nélküli évet tervez, mert az 
idei költségvetés jelentős részét képezik a két rendezvény 
költségei (ISZA és Vándorgyűlés). Vetítéssel illusztrálta 
mondanivalóját, így minden jelenlévő nyomon követhette 
az ismertetett adatokat. 

Az Elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy kíván-e va-
laki hozzászólni a 2009. évi pénzügyi tervhez. Hozzászólás 
hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést, és a szavazás 
után megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfo-
gadta a 2009. évi pénzügyi tervet.  

Gombár László, bejelentette, hogy kedves kötelességé-
nek tesz eleget, amikor megköszöni Tóth Lajosnak a sok 
éves, kiváló munkáját a Magyar Geofizika szerkesztésében. 

 

Tóth Lajos leköszönő szerkesztőnk 
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Tóth Lajos köszöntése után az Elnök ismertette a jelenlé-
vőkkel a választás folyamatát. Most következett el az az idő-
pont, amikor új alelnököt kell választani, illetve a mostani 
elnök helyet cserél az eddigi második alelnökkel, aki lekö-
szön az Elnökségből. Hegybíró Zsuzsanna eddigi második 
alelnök tehát leköszön az Elnökségből, és helyét Gombár 
László veszi át, míg az új elnök Király András, eddigi első 
alelnök lesz. Szavazni az új első alelnök személyére kell. 

A Jelölő Bizottság komoly felmérést végzett és ennek 
következményeképpen született meg a javaslat arra a két 
személyre, akiket szívesen elfogadna a tagság első alelnök-
ként a jövőben. Pethő Gábor, a Jelölő Bizottság elnöke 
ismertette a Bizottság munkáját. 

 

Pethő Gábor 

Ebben az évben a Bizottságnak egyetlen feladata volt, 
mégpedig, hogy az első alelnök tisztségre tegyen javaslatot. 
Tevékenységüket nagyon részletes felmérés előzte meg a tag-
ság körében. Ennek eredménye, a két jelölt: Dr. Késmárky 
István és Dr. Tóth Tamás. Kivetítette a két jelölt életútját és 
szakmai tevékenységét, amit szóban is ismertetett. 

Gombár László elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy 
van-e valakinek esetleg más személyre javaslata a két jelöl-
tön kívül, akiket fel szeretne venni az alelnök jelöltek listá-
jára? Kérdése nyomán más jelöltre nem érkezett javaslat. 

A szavazás menetét Zsadányi Éva, a Szavazatszámláló 
Bizottság elnöke ismertette a Közgyűléssel. 

 

Zsadányi Éva 

 

Czauner Brigitta előadását mondja 

Immár hagyománnyá vált, hogy — azért, hogy színesít-
sük a Közgyűlést, — az az évi ISZA győztes elmondja 
díjnyertes előadását a Közgyűlés résztvevői előtt is. Ebben 
az évben Czauner Brigitta nyert „A Berekfürdői mélyszer-
kezet és olajhidrogeológiai vonatkozásai” című előadásá-
val. A Közgyűlés következő napirendi pontjaként ő tarthat-
ta meg előadását. 

Egyesületi Emléklapok 

Gombár László megköszönte az érdekes előadást és be-
jelentette, hogy a kitüntetések átadásának második része 
következik, amikor az emléklapok kerülnek átadásra. Em-
léklap kitüntetést kapott 2009-ben: 

Dr. Lőrincz Katalin 
Novák Attila 
Dr. Szabó Norbert Péter 
Vargáné Tóth Ilona 

A kitüntetettek méltatását Kovács Attila Csaba titkár ol-
vasta fel. 

 

Lőrincz Katalin átveszi az Emléklapot 
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Novák Attila átveszi az Emléklapot 

 

Vargáné Tóth Ilona átveszi az Emléklapot 

„Év Cikke” elismerések 

Az Emléklapok átadása után következett az „Év Cikke” 
díjak átadása. Az elismerésre az Egyesület Tudományos 
Bizottsága tesz javaslatot az elmúlt év Magyarországon 
megjelent geofizikai szakirodalmának áttanulmányozása 
után. A tudományos Bizottság javaslata alapján a döntést 
az Elnökség hozza. Az elismerés legfeljebb két, különböző 
jellegű (elméleti vagy gyakorlati beállítottságú) cikknek 
ítélhető oda 

Elméleti kategóriában az „Év Cikke” elismerést kapta: 
Scholz Péter, 2007: Vibrátor forrásjel analízis geofon-

jelek segítségével, Magyar Geofizika 48/4, 165-177. 

 

Scholtz Péter átveszi az „Év Cikke” elismerést 

Az elismerés indoklása: A cikk nagy elméleti felkészült-
séggel vizsgálja egy új terepi vibroszeiz technika, az egyedi 
forrás egyedi érzékelő módszerének lehetőségeit konkrét 
terepi mérések segítségével. A cikk végül a gyakorlatban is 
hasznosítható eredményekre jut. 

Gyakorlati kategóriában az „Év Cikke” elismerést kapta: 
Petrovszki Judit, Lipovics Tamás, Lenkey László, Pethe 

Mihály, Ferencz Edit és Herein Mátyás, 2008: Régészeti 
kutatás céljából végzett mágneses mérések Porolissumon, 
Magyar Geofizika 49/2, 88–95. 

Az elismerés indoklása: A cikk megoldandó feladata jól 
körülhatárolt, megfogalmazása könnyen érthető, célkitűzé-
sei világosak, az eredmények jól illusztráltak, és régészeti 
kutatással igazoltak. 

 

Petrovszki Judit átveszi az „Év Cikke” elismerést 

*   *   * 

Ezután az Egyesület összekötőinek jutalmazása követ-
kezett, jutalmat kaptak: 

Dombrádi Endre ELTE 
Eperjesi Béla MOL Nyrt. 
Dr. Késmárky István GES Kft. 
Zsadányi Éva MBFH 
Kutassy Lászlóné ELGI 

 

Dombrádi Endre átveszi az egyesületi jutalmat 

Az Ifjú Szakemberek Ankétjának díjai 

Az Ifjú Szakemberek Ankétjának díjait idén rendhagyó 
módon osztották ki, mert az a két tagtárs adta át a díjakat, 
akik 50 évvel ezelőtt, az első Ifjú Szakemberek Ankétján, 
1959-ben első ill. második díjat nyertek: Molnár Károly és 
Nagy Zoltán. 
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Molnár Károly 

Molnár Károly a díjak kiosztása előtt rövid történeti is-
mertetőt adott a jelenlévőknek az 50 évvel ezelőtt megtartott 
első ifjúsági ankétról és ott elmondott előadásáról. (Az is-
mertető teljes szövege jelen lapszámunk „Cikkek” rovatában 
található meg.) Molnár Károly történeti ismertetője után 
megkezdődött a díjak kiosztása a következő sorrendben: 

• Elméleti kategóriában első helyezést ért el: Czauner 
Brigitta. 

• Elméleti kategóriában második díjat nyert: Petrik  
Attila. 

• Gyakorlati kategóriában első helyezést ért el: Hatvani 
István Gábor 

• A második díjat ebben a kategóriában: Kármán Krisz-
tina kapta. 

• Poszter kategóriában az első díjat: Virág Attila kapta. 
• Második helyezést ebben a kategóriában Bodor Eme-

se Réka ért el. 
Az első díjakat Molnár Károly, a második helyezettek 

díját Nagy Zoltán adta át. 

 

Czauner Brigitta átveszi az elméleti kategória első díját 

 

Petrik Attila átveszi az elméleti kategória második díját 

 

Hatvani István Gábor átveszi az gyakorlati kategória első díját 

 

Kármán Krisztina átveszi a gyakorlati kategória második díját 



10 Magyar Geofizika 50. évf. 1. szám 

 

Virág Attila átveszi a poszter kategória első díját 

Az Elnök megköszönte Molnár Károlynak és Nagy Zol-
tánnak, hogy részt vettek a díj átadásban, majd a felajánlott 
különdíjak átadása következett: 

• A MÁFI különdíját Lukoczki Georgina kapta, a díjat 
Dr. Kordos László adta át. 

• Az MBFH különdíját BÍRÓ Lóránt nyerte el, a díjat 
dr. Farkas István adta át. 

• A Magyarhoni Földtani Társulat különdíját Kiss Gab-
riella nyerte el, a díjat Haas János adta át. 

• A Szilárd József-díjat a Hasilló Gergely–Nagy Péter 
szerzőpárosnak Pályi András adta át. 

• A Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofi-
zikusok Egyesületének különdíját, mely az első elő-
adónak jár Jankovics Éva kapta. 

 

Dr. Kordos László és Lukoczki Georgina 

• A MECSEKÉRC Zrt. különdíját Dr. Gazdagné Rózsa 
Enikő kapta, a díjat Sámson Margit adta át. 

• A MOL Nyrt. különdíját Horányi Anna nyerte el, a 
díjat Király András adta át. 

 

Dr. Farkas István és BÍrÓ Lóránt 

 

Dr. Haas János és Kiss Gabriella 

 

Pályi András és a Hasilló Gergely–Nagy Péter szerzőpáros 

• Az MTA GGKI különdíját Barta Veronika és 
Kelevitz Krisztina nyerte el, a díjat Novák Attila  
adta át. 

• A TXM Kft. különdíját Zámolyi András nyerte el, a 
díjat Horváth Anita adta át. 
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A MECSEKÉRC Zrt. Különdíját Dr. Gazdagné Rózsa Enikő kapta 

• A Magyar Horizont Energia Kft. különdíját Tóth 
Zsuzsanna nyerte el, a díjat Rumpler János adta át. 

• A közönség díjat Czauner Brigittának ítélték oda a 
keszthelyi Ankéton, a díjat Gombár László adta át. 

 

Horányi Anna a MOL Nyrt. oklevelével 

 

Barta Veronika és Kelevitz Krisztina az MTA GGKI különdíjával 

 

A TMX Kft. Különdíját Zámolyi Andrásnak ítélték oda 

 

A Magyar Horizont Energia Kft. Különdíját Tóth Zsuzsanna vette át 

 

A közönségdíj Czauner Brigittának 

Végül az Elnök jutalmat adott át Zahuczki Péternek is, 
aki nagyon sokat tett az ISZA sikeres lebonyolításáért. 
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Az Elnök és Zahutzki Péter 

A díjak kiosztása után Hegybíró Zsuzsanna, leköszönő 
alelnökünk kért szót. 9 évet töltött az Egyesület elnökségé-
ben és szeretné elmondani, hogy mit tartott fontosnak eb-
ben a 9 évben. Az ő ötlete volt, hogy a Közgyűlésen adják 
át az ISZA díjakat. Ezáltal kicsit hosszabbak lettek ugyan 
a Közgyűlések, de megérte, mert így megismerhetjük az 
ifjú nemzedéket. Szeretett volna fiatalítani az elnökségben 
is, ez csak több-kevesebb sikerrel valósult meg. De reméli, 
hogy az utódok célt érnek ebben is. Közeledni próbáltunk 
a középiskolák felé. Ebben nagy segítségre volt dr. Kis Ká-
roly, akitől a tudományos titkári tisztet 2008-ban 
dr. Lenkey László vette át. Nyílt napot tartunk most már 
rendszeresen az ELGI-ben a diákok részére és nem csak 
középiskolásoknak, általános iskolásoknak is. Az EAGE 
magyarországi csoportjának létrehozása is az ő ötlete volt. 
Remélhetőleg hamarosan létre jön az EAGE diák tagozata 
is. Elképzelhetőnek tartja, hogy az 1985-ös EAGE konfe-
rencia után az elkövetkező évek valamelyikében ismét 
Budapest adhat otthont a szokásos, évente megrendezésre 
kerülő EAGE konferenciának. Erre úgy néz ki, hogy adot-
tak a lehetőségek. Reményei szerint azzal, hogy leköszön 
az Elnökségből, munkája az Egyesületben nem fejeződik 
be, továbbra is szeretné segíteni az Egyesületet. További 
sikeres rendezvényeket, sikeres munkát kíván az Egyesü-
letnek és tagságának. 

Az Elnök megköszönte Hegybíró Zsuzsanna sok éves 
munkáját és virágot adott át neki, majd megköszönte min-
denkinek, azt a segítséget, amit neki nyújtottak elnöksége 
idején, hiszen most ő is átadja helyét az új elnöknek. 

A Szavazatszámláló Bizottság jelentése 

Zsadányi Éva bejelentette, hogy a szavazás eredményes 
és sikeres volt, második fordulóra nem lesz szükség. 66 
darab leadott szavazókártya volt, és 62 darab szavazólapot 
dobtak az urnákba. 

Dr. Késmárky István 41 szavazatot kapott, míg Dr. Tóth 
Tamásra 21 fő szavazott. 

Gratulál Dr. Késmárky Istvánnak, aki a mai naptól a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének első alelnöke. 

Gombár László megkéri Hegybíró Zsuzsannát, hogy 
cseréljen helyet Dr. Késmárky Istvánnal. 

Az új Elnökség 

Elnök: Király András 
Első alelnök: Dr. Késmárky István 

Második alelnök: Dr. Gombár László 

 

Dr. Késmárky István 

Új elnökünk Király András mindenkinek köszönetet 
mondott a részvételért és megköszönte az Egyesület ügy-
vezető titkárának, Hegedüsné Petró Erzsébetnek is egész 
éves munkáját. 

 

A virágok 

Ezzel a közgyűlés hivatalos része lezárult és az összejö-
vetel állófogadás keretében a résztvevők vidám együttlété-
vel folytatódott. 

 

Közgyűlés után 

A közgyűlési beszámolót  
Hegedüsné Petró Erzsébet közgyűlési jegyzőkönyve alapján  

Kovács Attila Csaba titkár állította össze 


