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A Magyar Geofi zikusok Egyesületének
2010. április 23-i közgyűlése

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete a 2010. évi rendes köz-
gyűlését a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi zikai Intézet 
konferenciatermében tartotta meg 2010. április 23-án. A 
Közgyűlés az eredetileg meghirdetett 13 óra 30 perces kez-
dettel határozatképtelen volt. 14 órakor Király András elnök 
ismét megnyitotta a Közgyűlést és megállapította, hogy az 
a meghívóban meghirdetett második időpontban, tehát 
14 órakor, az Alapszabály értelmében a megjelentek lét-
számtól függetlenül határozatképes. A Közgyűlésen a jelen-
léti ívek tanúsága szerint 90 fő jelent meg.

Az Elnökség (balról: Gombár László, Késmárky István, Király 

 András és Kovács Attila Csaba)

Király András elnök a jegyzőkönyvvezetésre Hegedűsné 
Petró Erzsébetet, hitelesítésére Késmárky Istvánt és Jánvári 
Jánost javasolta. A javaslatot a jelenlévők egyhangú szava-
zással elfogadták.

Ezután az Elnök köszöntötte a társegyesületek és a jogi 
tagok képviselőit, valamint az Egyesület támogatóit majd a 
Közgyűlés elénekelte a Himnuszt.

A Titkár beszámol

A Közgyűlés napirendjét az Elnökség időben, írásban ki-
küldte, ezt sem korábban, sem a helyszínen senki sem kí-
vánta módosítani, így a Közgyűlés saját napirendjét egyhan-
gúan elfogadta.

Elsőként a megjelentek egy perces néma felállással emlé-
keztek meg az előző, 2009. évi közgyűlés óta elhunyt Dövé-
nyi Péter dr., Dudás József, Juhász Lajos és Szerecz Ferenc 
tagtársakról.

Ezt követően Király András elnök beszámolt a Magyar 
Geofi zikusok Egyesülete Elnökségének elmúlt évi működé-
séről, elmondta hogy az Elnökség az eddigi gyakorlat sze-
rint igyekezett dolgozni annak tudatában, hogy egy egyesü-
let akkor működik jól, ha sok tagja van, ha további új tagok-
kal gyarapodik, és ha jó kapcsolatot ápol tagságával. Sajnos, 
ennek ellenére felül kellett vizsgálni a nem fi zető tagok 
helyzetét. Az Elnökség úgy döntött, hogy azoknak a tagok-
nak, akik a 2000-es év előtt sem fi zettek már tagdíjat, meg-
szűntnek tekinti a tagságát. Így jelenleg 659 nyilvántartott 
egyéni és 8 jogi tagja van az Egyesületnek. Jogi tagjainknak 
megköszönte a támogatást és azt, hogy részt vesznek az 
Egyesület munkájában, támogatják tevékenységünket.

Beszámolt az Elnök még arról, hogy 2009 szeptemberé-
ben Pécsett megrendeztük a hagyományos Vándorgyűlést 
és 2010 márciusában Mátrafüreden az Ifjú Szakemberek 
Ankétját. Az Egyesület működése stabil volt az elmúlt év 
folyamán, a 2009. évet az Egyesület pénzügyileg pozitívan 
zárta. Apróbb változtatásokat vezettünk be, pl. a Magyar 
Geofi zika terjesztésében, amikor is több tagtársunkhoz már 
nem nyomtatásban jut el a lap, hanem interneten olvashat-
ják. Kicsit színesebbé, érdekesebbé igyekszünk tenni a la-
pot. Új egyesületi prospektust készítünk, hogy szélesebb 
körben terjeszthessük az Egyesület hírét. A prospektus 
 fedőlapja már el is készült. (Bemutatta a jelenlévőknek az 
elkészült fedőlapot.)

Ezt követően az Elnök felkérte Kovács Attila Csaba tit-
kárt beszámolója megtartására.

A Titkár üdvözölte a jelenlévőket és bejelentette, hogy 
szeretné tartani magát a tavaly már jól bevált beszámolási 
rendhez, azaz azokat a beszámolókat nem ismétli meg szó-
ban is, amelyek az Éves Beszámolóban megjelentek nyom-
tatásban, hiszen az Éves Beszámolót mindenki már koráb-
ban kézhez kapta. Ezek rövid összefoglalása után inkább 
néhány olyan dolgot mond el, amely a Beszámolóban még 
nem jelent meg. Bejelentette, hogy a MTESZ igen rossz 
anyagi helyzetben van, mert ingatlaneladásai nem váltották 
be a hozzájuk fűzött reményeket. Ez az Egyesületet is nega-
tívan érintheti.
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A Tisztelt Közgyűlés (egy része)

Kaszás László, az MGE Felügyelő Bizottságának elnöke beszámol

Nemesi László, a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány kuratóriumá-

nak elnöke borúlátó a jövőt illetően

Több nagy rendezvény is volt az elmúlt évben, a IAGA, a 
2009. évi Vándorgyűlés, valamint a 2009. évi keszthelyi Ifjú 
Szakemberek Ankétja (ISZA). A Vándorgyűlés nagyon si-
keres volt, sok résztvevővel és támogatóval, akiknek kö-
szönhetően az Egyesület pozitívan zárta a tavalyi pénzügyi 
évet. Ebben az évben Mátrafüreden volt az ISZA. Sikerült 
újabb támogatókat megnyerni a rendezvény szponzorálá sára.

Tavaly került megrendezésre Belgrádban a Balkán Geo-
physical Society (BGS) 5. Kongresszusa. Ezen Egyesüle-
tünk képviselte Magyarországot, és egyúttal átvette a BGS 
soros elnökségét, ami azt jelenti, hogy 2011-ben mi rendez-
zük a BGS 6. Kongresszusát Budapesten. Előre láthatólag 
erre 2011. szeptember végén vagy október elején kerül majd 
sor. Az előkészületek már elkezdődtek Késmárky István és 
Bodoky Tamás segítségével.

Az Egyesület több éven keresztül javasolta Gili Lászlót, 
az ELGI fejlesztőmérnökét a Gábor Dénes-díjra. Ebben az 
évben siker koronázta kitartásunkat, s Gili László decem-
berben átvehette a Parlamentben ezt a rangos kitüntetést 
(lásd Magyar Geofi zika 50/4, 113).

A közhasznúsági jelentést mindenki megkapta, erről nem 
beszélne, de ha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban, 
később felteheti.

Végül megismételte a Titkár, hogy a 2009-es pénzügyi 
évet nagyon jól, 2.522.000,– Ft-os pozitívummal zárta az 
Egyesület. Ezt nagy részben támogatóinknak köszönhetjük, 
illetve annak, hogy a törzstőkénket sikerült jól befektetnünk 
az elmúlt évben. A nyereségből 10%-ot átutaltunk a Magyar 
Geo fi zikusokért Alapítványnak.

A titkári beszámoló után az Elnök felkérte Kaszás Lász-
lót, az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy 
tartsa meg éves beszámolóját.

Kaszás László röviden ismertette a Felügyelő Bizottság 
(FB) 2009. évi működését. Vizsgálták a lezárt gazdasági év-
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Alapítvány, eleget téve az alapszabályában foglaltaknak. Az 
Alapítvány gazdálkodásában minden szabályosan történt. A 
kuratórium helyesen döntött a támogatások odaítéléséről, 
mert a fi atalok és az idősek támogatása a cél, ennek teljes 
mértékben eleget tettek. Véleménye szerint 2010 után sem 
fog megszűnni az Alapítvány. Ugyan sokkal szerényebb cé-
lok mentén kell majd feladatait ellátni attól függően, hogy 
milyen támogatókra talál. Azt a meggyőződését fejezte ki, 
hogy az Alapítványnak lesz dolga 2010 után is. Kérte az 
Alapítványi beszámolók elfogadását.

Jánvári János beszámolója után az Elnök szót adott a tag-
ságnak, felkérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, 
mondják el hozzászólásaikat az elhangzott beszámolókkal 
kapcsolatban.

Bodoky Tamás, a Magyar Geofi zika főszerkesztője öröm-
mel jelentette, hogy egyrészt az Elnökség nagyvonalú dön-
tésének köszönhetően már színes ábrákat is tartalmazhat a 
Magyar Geofi zika, ami különösen a szintvonalas dia gram-
moknál, illetve térkép jellegű ábráknál minőségi ugrást je-
lent, másrészt a lap már on-line is olvasható.

Az Egyesület külkapcsolataihoz még megemlítette, hogy 
Ádám Antal tagtársunkat a Kínai Geofi zikusok Egyesülete 
Geoelektromos Bizottsága tiszteleti tagjává választották.

A hozzászólások után következett a szavazás, az elhang-
zott beszámolók elfogadását egyenként kellett a tagságnak 
megszavazni. A közgyűlés a beszámolókat, tehát a titkári 
beszámolót, a Közhasznúsági Jelentést, az MGE Felügyelő 
Bizottságának jelentését, a Magyar Geofi zikusokért Alapít-
vány beszámolóját és az MGA Felügyelő Bizottságának je-
lentését egyhangúan elfogadta, és ezzel lezárta az MGE 
2009. évét.

Az elmúlt év sikeres lezárása után a Titkár a folyó év költ-
ségvetését terjesztette elő. Ismertette a jelenlévőkkel a terv 
részleteit. Elmondta, hogy az előző évek tapasztalatait fel-
használva készítették el a 2010. évi pénzügyi tervet, csak 
egy egészen csekély nyereséget számolva. A 2010. évi ter-
vet megvizsgálta a Felügyelő Bizottság és azt reálisnak tar-
totta.

A Közgyűlés a 2010. évi pénzügyi tervet egyhangúan el-
fogadta.

A 2010. évi költségvetés elfogadása után szünet követke-
zett, amikor a résztvevők megtekinthették az Eötvös utáni 
kor geofi zikai műszereinek gyűjteményével és a múzeum 
pedagógiai szobájával kibővült immáron teljes Eötvös Lo-
ránd Emlékkiállítást.

A szünet után a Közgyűlés folytatta munkáját.
Király András elnök bejelentette, hogy a Közgyűlés az 

idei Ifjú Szakemberek Ankétján gyakorlati kategóriában 
első díjat nyert Csernóczki Zsuzsa előadását fogja meghall-
gatni. Az Ankétról még elmondta, hogy az Ankéton részt 
vevő ifjú szakembereket abba az irányba próbálták terelni, 
hogy külföldön is megállják a helyüket, ezért az absztrak to-
kat angolul kellett benyújtani. Viszont, hogy a magyar nyel-
vet, a geológia, geofi zika szaknyelvét is megtartsuk, az elő-
adásokat már magyarul is megtarthatták a résztvevők. Érde-
mes még megjegyezni, hogy az idei év volt az első, amikor 
egyensúlyban voltak a geológiai és geofi zikai előadások.

Jánvári János, a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány Felügyelő 

Bizottságának elnöke nem osztja a Kuratórium borúlátását

ben a közhasznúsági tevékenységet és a pénzforgalmat. A 
2009. évi pénzügyi beszámoló az FB szerint rendben elké-
szült, minden gazdasági esemény könyvelése megtörtént, és 
azok a valóságnak megfelelnek. 2009-ben az Egyesület 
gaz dálkodása 2,5 MFt-os pozitívummal zárult. A 2009. évi 
kiadások, bevételek későbbi időszakra vonatkozó elhatáro-
lása még további 354.000,– Ft-tal javítja a gazdálkodás 
mérlegét.

A 2010. évi pénzügyi tervet szintén megvizsgálta az FB, 
ezt reálisnak tartja, és ha a Közgyűlés elfogadja, nagy való-
színűséggel ebben az évben sem lesz probléma az Egyesü-
ket gazdálkodásával.

Az MGE közhasznúsági jelentését a Felügyelő Bizottság 
elfogadta.

A Felügyelő Bizottság jelentése után a Magyar Geofi zi-
kusokért Alapítvány beszámolója következett.

Nemesi László, a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány 
(MGA) Kuratóriumának elnöke azzal kezdte, hogy minden-
képpen mérföldkőhöz érkezett az Alapítvány. 2010-re már 
csak annyi pénz áll rendelkezésre, amennyivel az Alapít-
vány még egy évet képes működni.

Az MGA 2009-ben 3,7 MFt kiadást tervezett míg tényle-
gesen 3,2 MFt kiadással zárt. Minden főbb kiadási tétel va-
lamivel kevesebb lett a tervezettnél. Az MGA 1,4 MFt-ot 
fordított szociális támogatásra. Nyugdíjasdélutánt és -kirán-
dulást szervezett, ösztöndíjakat adott és tankönyvkiadást 
támogatott. Biztosította az „Év cikke” elismerés pénzjutal-
mát, ugyanakkor 2009-ben az ISZA-t nem kellett támo-
gatnia.

A 2010-es költségvetés a maradék 3,2 MFt-ra készült a 
korábbi éveknek megfelelő tartalommal. 

Ezután Nemesi László röviden összefoglalta az MGA ed-
digi történetét. 1990-ben alapították az Alapítványt, köszö-
net illeti Molnár Károlyt és Miklós Gergelyt az alapítás ötle-
téért. Nemesi László történeti összefoglalóját ebben a lap-
számban külön cikként közöljük.

Jánvári János, az Alapítvány Felügyelő Bizottságának 
elnöke megállapította, hogy a beszámolóban hiteles adatok 
hangzottak el. Csekély működési költség és szintén csekély 
bevétel mellett magasztos közhasznú célokat támogatott az 
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A Közgyűlés idei meghívott előadója, Csernóczki Zsuzsa az 

ISZA első díjasa

Csernóczki Zsuzsa röviden bemutatkozott, majd a köz-
gyűlés ezután meghallgatta „The sustainability examination 
of a borehole heat pump system” című előadását (magya-
rul).

A következő napirendi pont az egyesületi kitüntetések és 
elismerések átadása volt. Ez az év a kitüntetések szemszö-
géből különleges évnek tekinthető, mert úgy jött ki, hogy 
mind a három fajta egyesületi emlékérmet egyszerre ki le-
hetett adni.

A Titikár bejelentette, hogy a legrangosabb egyesületi ki-
tüntetést, az „Eötvös Loránd” Emlékérmet idén Szarka 
Lászlónak ítélték oda.

Dr. Szarka László
Szarka László a mélyszerkezet- és nyersanyagkutatásban 
egyaránt szemléletformáló elektromágneses modellkísérle-
teket végzett, kimutatta a földben észlelt elektromágneses 

Szarka László átveszi a 2010. évi 

Eötvös Loránd-emlékérmet

zaj impulzusok geofi zikai felhasználhatóságát, és összefog-
lalta a mesterséges zajok geofi zikai vonatkozásait. Meg-
szervezte az eddigi legnagyobb hazai mélyszerkezet-kutató 
(alapkutatási) magnetotellurikus projektet, felállította az 
im pedanciatenzor invariánsainak rendszerét, és kutatócso-
portjával valószínűsítette a mágneses fázisátalakulás föld-
kéregbeli előfordulását. Rendszerezte a valaha is publikált 
geoelektromos elrendezéseket és azok leképezési tulajdon-
ságait. 

345 tudományos publikációja és közel harminc ismeret-
terjesztő írása jelent meg. Franciaországi vendégprofesszor-
ságát (Paris XI, 1997–1999) követően a soproni egyetemen 
megalapította a környezettudományi képzést. Tudomány-
szervezőként és a föld- és környezettudomány átfogó műve-
lőjeként is ismert. Volt elnöke az MGE-nek, az MTA Geofi -
zikai Tudományos Bizottságának, az MTA VEAB Föld-, 
Környezettudományi és Energetikai Szakbizottságának. 

A Közgyűlés szavaz
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Titkára és mozgatója volt a Földév („A Föld Bolygó Nem-
zetközi Éve” 2007–2009) Magyar Nemzeti Bizottságának. 
Jelenleg titkára a MTA Környezettudományi Elnöki Bizott-
ság Energetika és Környezet Albizottságának. A magyar 
IAGA nemzeti testülete elnökeként megszervezte a Nem-
zetközi Geomágnességi és Aeronómiai Egyesület (IAGA) 
11. világkonferenciáját, amely az elmúlt idők egyik legna-
gyobb szabású nemzetközi geofi zikai konferenciája volt 
Magyarországon. Tagja az AGU (Amerikai Geofi zikai Unió) 
nemzetközi bizottságának, helyettes főszerkesztője a Geo-
physical Prospectingnek. A Magyar Tudományos Akadémia 
két ízben jelölte levelező tagnak.

Az idén kiadható két Egyed László-emlékérmet Kis 
 Károly és Turai Endre kapták.

Kis Károly átveszi az Egyed László-emlékérmet

Dr. Kis Károly
Dr. Kis Károly geofi zikus oklevelét az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen kapta meg 1969-ben. 1972-ben avatták 
egyetemi doktorrá Summa Cum Laude minősítéssel. A mű-
szaki tudományok kandidátusa címet 1984-ben szerezte 
meg, amelynek alapján földtudományi PhD-fokozatot ado-
mányoztak számára az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men, 1995-ben. A diploma megszerzésétől kezdve a Geofi -
zikai és Űrtudományi tanszék oktatója, 1984-ben címzetes 
egyetemi docenssé nevezték ki. Két egyetemi tankönyv 
szerzője, hat egyetemi jegyzetet írt részben társszerzőkkel, 
66 publikációja jelent meg. Oktatja a „Gravitációs és föld-
mágneses kutatómódszerek”, a „Geofi zikai inverzió” és a 
„Földmágnesség” című tantárgyakat az MSc hallgatók szá-
mára. Több diplomázó és doktoráló hallgatónak a témave-
zetője, három OTKA pályázatnak volt témavezetője. Tagja 
a Magyar Geofi zikusok Egyesületének, a Society of Explo-
ration Geo physicistsnek, a Magyar Asztronautikai Társaság-
nak, az MTA Geofi zikai Tudományos Bizottságnak. A Ma-
gyar Geofi zikusok Egyesületének tudományos titkára volt 
2003 és 2008 között. Társszerkesztője a Bollettino di Geo-
fi sica Teorica et Applicata” című folyóiratnak. 

Dr. Turai Endre
Dr. Turai Endre egyetemi docensként dolgozik a Miskolci 
Egyetem Geofi zikai Tanszékén. A Magyar Geofi zikusok 

Egyesületének 1975-óta, a Magyarhoni Földtani Társulat-
nak pedig 2005-óta tagja.

1978-ban geofi zikus-mérnöki diplomát, 1993-ban gaz-
dálkodási szakokleveles mérnökközgazdász diplomát szer-
zett, majd 2003-ban megkapta a TÜV Rheinland InterCert 
minőségbiztosítási vállalati auditori oklevelét. Egyetemi 
doktori értekezését (dr. univ.) 1984-ben védte meg. Tudomá-
nyos fokozata a műszaki tudomány (CSc, 1994) és a földtu-
domány (PhD, 1996) területén van. 1995 és 2002 között tag-
ja volt az MGE Ellenőrző Bizottságának, 2002–2008 között 
az MGE Észak-magyarországi Csoportjának titkára, 2008 
óta pedig a Csoport elnöke. 2002 óta az MTA Geofi zikai 
Tudományos Bizottságának tagja, valamint az MTA MAB 
Geo informatikai és Térinformatikai Munkabizottságának 
titkára. 2008 tavasza óta az MGE Felügyelő Bizottságának 
tagja, valamint a MTESZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
és Heves megyei területi szervezeteiben az MGE küldötte. 
Eddig több mint száz publikáció, konferencia-előadás és 
2 db könyvfejezet szerzője, e mellett 2-2 hazai és külföldi 
szabadalom, valamint egy-egy know-how és külföldi szaba-
dalmi bejelentés feltalálója. A Geophysical Trans actions 
szakfolyóiratban megjelent dolgozata 2004-ben elnyerte az 
MGE „év legjobb cikke” kitüntetését. 51 esetben volt kuta-
tási-fejlesztési témának téma-, illetve résztéma vezetője. Há-
rom szakterületen mérnöki kamarai szakértő. A nemzetközi 
szakmai szervezetek közül az EGU és az EAGE tagja.

Renner János-emlékérmmel idén Szongoth Gábor és Dr. 
Várhegyi András tevékenységét ismerték el.

Szongoth Gábor átveszi a Renner János-emlékérmet

Szongoth Gábor
1971-ben végezte el az ELTE TTK geofi zikus szakot, és at-
tól kezdve 27 évig az ELGI Mélyfúrás Geofi zikai Főosztá-
lyán dolgozott. A mélyfúrás-geofi zikai mérések számítógé-
pes kiértékelésével foglalkozott, majd, az első magyarorszá-
gi digitális berendezés (K–3000) geofi zikus észlelője lett. 
Magyarországon először sikerült akusztikus hullámkép és 
spektrális természetes gamma-felvételeket készítenie és a 
mérési adatokat mágnesszalagon rögzítenie.

Szakmai vezetője volt – a máig is sikeresen működő – 
MOLE mikroprocesszoros berendezés tervezésének és 
gyár tásának, irányította a berendezések terepi tesztelését és 
üzembe helyezését. Számos alkalommal vett részt a Szov-
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jetunióban és más szocialista országokban karotázs beren-
dezések bemutatásán és átadásán.

A Mélyfúrás Geofi zikai Osztály vezetőjeként 18 évig irá-
nyította az ott folyó módszertani fejlesztéseket: gerjesztett 
potenciál, guard-laterolog, természetes gamma-spektrum, 
akusztikus hullámkép, sűrűség- és neutronporozitás-eszkö-
zök tervezését, kalibrálását, kísérleti mérések végzését, fel-
dolgozását és értelmezését. 1987–88-ban Németországban 
a KTB (Kontinental Tief Bohrung) sikeres gerjesztett-
potenciál-méréseit irányította. 1989-ben az iráni uránkutató 
expedíció vezetője volt.

1990-ben elvégezte a geoközgazdász szakot, és két kollé-
gájával megalakította a Geo-Log Kft.-t. 1998 májusától tár-
saival a Geo-Log Kft.-ben folytatta tevékenységét az ELGI-
vel szoros együttműködésben. Irányítása alatt a cég töretle-
nül fejlődött, a mélyfúrás-geofi zika mellett a kútvizsgálat 
terén is piacvezető lett Magyarországon és a környező or-
szágokban. A jelenleg több mint 20 főt foglalkoztató Kft. fő 
tevékenységei: vízkutatás, hévízkutatás, kútvizsgálatok, 
nyers anyagkutatás. Az utóbbi 12 évben az üveghutai radio-
aktív hulladéklerakó földtani kutatása terén ért el jelentős 
szakmai sikereket. Ezzel a munkával kapcsolatban nagyszá-
mú publikációja jelent meg, és számos előadást tartott. A 
cég tárgykörébe tartozó szakmai fórumokon, konferenciá-
kon évente 5–10 előadást tart, évek óta oktat a vízkútfúró 
tanfolyamon. Jelentős szerepe van a vízkutatással kapcsola-
tos rendelet megalkotásában.

1971-ben lépett be a Magyar Geofi zikusok Egyesületébe, 
1990-ben az SPWLA Budapest Chapter műszerkiállítás ren-
dezője, 15 éve az MGE Jelölő Bizottságának tagja.

További 8 szakmai egyesület aktív tagja.

Dr. Várhegyi András
Dr. Várhegyi András 1980-ban geofi zikusként végzett a 
Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán kitüntetéses okle-
véllel. Közvetlenül ezután a pécsi uránbányászat akkori fel-
legvárában, a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál helyezke-
dett el mint terepi kutató geofi zikus. Eleinte terepi geo elekt-
romos, majd radiometrikus kutatásokat irányított. A hazai 
uránkutatásban annak megszűnéséig 10 évet dolgozott, és 
munkatársaival világviszonylatban is új, mélységi radio-

Dr. Várhegyi András átveszi a Renner János-emlékérmet

metriai kutatómódszert dolgozott ki. A kezdeti eredmények 
után (pl. Bátaszék környéki ércesedés felfedezése), az urán-
ipar válsága miatt váltania kellett: 1990-től a környezetvé-
delmi monitoring területén dolgozik, radiometriai szakterü-
leten. Kandidátusi fokozatát a mikrobuborékos radon transz-
port-modell és az erre alapozó komplex mélységi radiomet-
riai kutatómódszer témájában védte meg 1994-ben. 1992 
–2004 között országos viszonylatban jelentős radiometriai 
laboratóriumot vezetett a MECSEKÉRC Rt.-nél, sikeresen 
akkreditálva az egyedileg kidolgozott mérési eljárásokat. A 
mecseki rekultiváció munkálataiban aktívan részt vett an-
nak kezdeteitől mostanáig, jelenleg a MECSEK-ÖKO Zrt. 
sugárvédelmi főmérnökeként. Szakterülete az urániparhoz 
kapcsolódó sugárvédelmi és környezetvédelmi feladatok el-
látása. Emellett egészen újszerű és speciális terepi radiomet-
riai kutatómódszert dolgozott ki szénhidrogén előfordulá-
sok kutatására, amelyt a MOL Rt. megrendelésére 2001-től 
többször és eredményesen alkalmaztak a hazai CH  -kuta-
tásban. Az MGE-nek 1978 óta tagja, két ciklusban a Mecse-
ki csoport elnöke volt, jelenleg titkára.

A kitüntetéseket Király András elnök adta át, a szakmai 
méltatást Kovács Attila Csaba titkár olvasta fel.

A Magyar Geofi zikusok Egyesületének Emléklapjával 
jutalmazták Fleschhacker Imrénét, az MTA GGKI mun-
katársát, Szendrői Juditot, az MTA GGKI munkatársát, 
Dr. Konrád Gyulát a Pécsi Tudományegyetem tanszékveze-
tő docensét és Vass Pétert, a Miskolci Egyetem tudományos 
segédmunkatársát. A méltatásokat ismét a Titkár olvasta fel, 
az Emléklapokat pedig az Elnök adta át.

Fleischhacker Imréné
Az MTA Geodéziai és Geofi zikai Kutatóintézet intézeti ki-
adványainak lelkiismeretes kivitelezője. Az Acta Geodeti ca 
Geophysica Acad. Sci. Hung. c. folyóiratba beküldött kéz-
iratok gondozója, szövegszerkesztője. Az IAGA 2009 szer-
vezőbizottság tagjaként négy éven keresztül napi rendsze-
rességgel, kimagasló ügybuzgalommal foglalkozott a sop-
roni világkonferencia előkészítésével.

Szendrői Judit
Az MTA Geodéziai és Geofi zikai Kutatóintézet intézeti ki-
adványainak lelkiismeretes szerkesztője, lektora, gondozó-
ja. Az Acta Geodetica Geophysica Acad. Sci. Hung. folyó-
irat technikai szerkesztője. Az MTA Széchenyi István Geo-
fi zikai Obszervatórium adatbázisának kezelője, a hazai és 
nemzetközi adatszolgáltatás biztosítója. Az IAGA 2009 
szervezőbizottság tagjaként részt vett az IAGA világkonfe-
rencia és annak utórendezvénye, az INTERMAGNET kon-
ferencia lebonyolításában.

Dr. Konrád Gyula
Dr. Konrád Gyula tanszékvezető egyetemi docens (PTE 
Földrajzi Intézet, FöldtaniTanszék), jelenlegi kutatási terü-
lete a perm-triász sztratigráfi a, a radioaktív hulladékok elhe-
lyezésének földtani követelményrendszere, valamint a me-
cseki bányászattal kapcsolatos földtani feladatok. A PTE 
Földtudományi Doktori Iskolájának témavezetője. Szakmai 
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és oktatói munkája mellett sokat tett és tesz a földtudomá-
nyok népszerűsítéséért. Ennek szellemében vállalta el, hogy 
részt vesz a pécsi vándorgyűlés „diákdélelőttjének” prog-
ramjában. 150 pécsi gimnazista részére nagysikerű, közért-
hető előadást tartott a Mecsek földtani felépítéséről. A Ma-
gyar Geofi zikusok Egyesülete ezért ad át részére emlékla-
pot, és további sikereket kíván tudományos és oktatói pályá-
ján.

Az MGE Emléklapjainak kiosztása: kapja Vass Péter

Vass Péter
Vass Péter a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán geofi -
zikus mérnökként végzett 1999-ben, majd a szolnoki szék-
helyű Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.-nél dolgozott 
először mérnökgyakornokként, majd csoportvezető észlelő-
ként. Levelező tagozaton tanulva mérnökinformatikus vég-
zettséget szerzett a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Ka-
rán. Ezt követően doktori tanulmányokba kezdett a Miko-
viny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában, melyet az 
abszolutórium megszerzését követően 2007-ben fejezett be. 
Jelenleg a Miskolci Egyetem Geofi zikai Tanszékén dolgo-
zik tudományos segédmunkatársként. A Magyar Geofi ziku-
sok Egyesületébe 1998-ban lépett be, és 2008 óta tölti be az 
Észak-magyarországi Csoport titkári tisztségét.

Az Emléklapok átadását az „Év cikke” elismerés átadása 
követte. Ezt az elismerést az „elméleti cikkek” kategóriájá-
ban Lipovics Tamás „Földrengések piezomágneses model-
lezése” c. cikke, a „gyakorlati cikkek” kategóriájában pedig 
M. Tóth Tivadar, Redlerné Tátrai Marianna és Kummer Ist-
ván „A Szeghalom környéki metamorf aljzat kiemelkedés 
szerkezetfejlődése és felépítése szeizmikus és kőzettani 
adatok alapján” c. cikke érdemelte ki.

Lipovics Tamás: Földrengések piezomágneses modellezé-
se, Magyar Geofi zika 50/1, 29–40

Lipovics Tamás cikkében egy, a hazai szakirodalomban 
gyakorlatilag új témát választ, a kőzeteknek a földrengések-
kel egyidejű, a mechanikai feszültségtér-átrendeződése mi-
att bekövetkező piezomágneses hatását vizsgálja. A szerző a 
cikk témáját világosan megfogalmazza, a téma szakirodal-
mi előzményeit megfelelően bemutatja, elméleti alapjait 
színvonalasan ismerteti. A tárgyalt jelenséget modellszámí-
tással számszerűen is szemlélteti. Végül a tárgyaltakat meg

Lipovics Tamás átveszi az „Év Cikke” elismerést 

próbálja egy konkrét földrengésre, az 1985-ös berhidai föld-
rengésre is alkalmazni.

M. Tóth Tivadar, Redlerné Tátrai Marianna, Kummer 
István: A Szeghalom környéki metamorf aljzat kiemelke-
dés szerkezetfejlődése és felépítése szeizmikus és kőzettani 
adatok alapján. Magyar Geofi zika 49/4, 143–151

A szerzők a Szeghalom környéki metamorf aljzat kiemel-
kedést vizsgálva a mélyfúrási magmintákon végzett petro-
gráfi ai vizsgálatok eredményeit és a szeizmikus szelvények 
aljzatbeli információit foglalják össze egy közös modellben. 
A feladatnak ez a komplex megközelítése jelentősen ponto-
sította az egyébként jól megkutatott területről kialakult ko-
rábbi képet. A nagy mérési anyagot feldolgozó cikk a komp-
lex geológiai-geofi zikai értelmezés egy rendkívül érdekes 
és módszerében új lehetőségét mutatja be. 

A kitüntetések és jutalmazások sora az egyesületi össze-
kötők, Dombrádi Endre, Eperjesi Béla, Kutassy Lászlóné, 
Késmárky István és Zsadányi Éva. jutalmazásával folytató-
dott, majd Szarka László kért szót, és rövid beszédben kö-
szönte meg az Eötvös Loránd-emlékérmet.

Végül az Ifjú Szakemberek Ankétjának (ISZA) díjátadása 
következett, melyhez az Elnök felkérte a rendezvény társ-
rendezőjének, a Magyarhoni Földtani Társulatnak a képvi-
selőjét, Dr. Haas János elnök urat, hogy legyen segítségére 

Hass János, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke köszöntőt mond
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a díjak átadásában. Haas János rövid beszédben méltatta az 
ISZA jelentőségét és népszerűségét a fi atal kutatók körében, 
valamint ismertette az Magyarhoni Földtani Társulat idei 
évben várható programjait. 

A Titikár ismertette a díjazottak névsorát felsorolva azo-
kat a különdíjakat is, amelyeket már a rendezvény helyszí-
nén átadtak:

Elméleti kategória
1. díj: Kereszturi Gábor, Miskolci Egyetem
2. díj: Korányi Anna, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
3. díj: Petrik Attila, Pécsi Tudományegyetem 

Gyakorlati kategória
1. díj: Csernóczki Zsuzsa, Eötvös Loránd Tudományegye-

tem 
2. díj: Sári Zsófi a, Eötvös Loránd Tudományegyetem
3. díj: Kelevitz Krisztina, Raáb Donát, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem

Poszterkategória
1. díj: Tóth Zsuzsanna1, Schneider von Deimling, J.2, 

Spiess, V.1 (1Brémai Egyetem, 2Leibnitz-Intézet, 
Warnemünde) 

2. díj: Petrovszki Judit, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
3. díj: Bodor Balázs, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
  
Különdíjak
Magyarhoni Földtani Társulat Első előadói díja:

Kereszturi Gábor, Miskolci Egyetem
Magyarhoni Földtani Társulat külön díja:

Szabó Ábel, Babeş–Bolyai Egyetem Kolozsvár, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem

Magyar Állami Földtani Intézet külön díja:
Páll-Somogyi Kinga, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal különdíja:
Petrik Attila, Pécsi Egyetem 

Magyar Horizont Energia Kft. különdíja:
Sági Dávid, N. De Paola, K.J.W. McCaffrey, R.E. Hold-
sworth, Durham Egyetem 

Mecsekérc Zrt. különdíja:
Kupi László, Miskolci Egyetem 

Mecsek-Öko Zrt. különdíja:
Szabó Brigitta, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Mining Support Kft. különdíja:
Tari Csilla, Szegedi Egyetem 

MOL Nyrt. különdíja:
Nagy Ágnes, Szegedi Egyetem 

MTA Geodéziai és Geofi zikai Intézetének különdíja:
Bőgér Ágnes, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

TXM Kft. különdíja:
Hatvani István Gábor, Eötvös Loránd Tudományegye-
tem

Közönségdíj:
Petrik Attila, Pécsi Egyetem 

Az Ifjú Szakemberek Ankétjáról részletesebb tájékozta-
tás található a www.isza.hu oldalon.

Befejezésül a közgyűlés elénekelte a Bányászhimnuszt, 
majd az Elnök megköszönte a tagság részvételét és bezárta 
a közgyűlést.

Kovács Attila CsabaAz ISZA különdíjainak átadása

Az ISZA díjainak kiosztása

Az ISZA díjainak kiosztása


