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Vas megyei Eötvös Loránd-fi zikaverseny

A Celldömölki Városi Általános Iskola szervezésében és 
 helyiségeiben immáron 24. alkalommal került megrendezés-
re az Eötvös Loránd nevével fémjelzett fi zikaverseny a Vas 
megyei hetedikes és nyolcadikos általános iskolai diákok ré-
szére 2015. május 15-én.

A versenyt a házigazda Celldömölki Városi Általános Is-
kola igazgatónője, Danka Adél, a tőle megszokott szeretettel-
jes és közvetlen módon nyitotta meg. A megye tíz településé-

nek tizenöt iskolájából 25 fő 7. osztályos tanuló és 15 fő 8. 
osz tályos tanuló vett részt a versenyen. A verseny keretében 
egy bemutatott kísérletet kellett a tanulóknak elemezni, majd 
mind a két korosztályban 20-20 feladatot kellett megoldani 
60 perc alatt. A feladatokat Bohus Mihály fi zikatanár, a buda-
pesti XVI. ker. Jókai Mór Általános Iskola igazgatója és Viola 
István fi zikatanár, a házigazda iskola igazgatóhelyettese állí-
tották össze, és ők végezték el a kiértékelés nehéz munkáját is.

A verseny helyezettei, díjazottai a következők:

Tanuló Iskola Felkészítő tanár

7. osztály
1. Rátkai Bálint Brenner János Általános Iskola és Gimnázium Vida Mária
2. Bozzay György Félix Brenner János Általános Iskola és Gimnázium Vida Mária
3. Varga Bence Körmendi Költsey u. Általános Iskola Kocsis Balázsné

8. osztály
1. Bödör Gábor József Jánosháza Szent Imre Általános Iskola Bödörné Lakos Katalin
2. Szabó Tamás Celldömölki Városi Általános Iskola Pálné Horváth Katalin
3. Nemes Attila

  Tarczi Zsolt

Bobai Napsugár Általános Isola
Celldömölki Városi Általános Iskola

Pósné Szalai Éva

Pálné Horváth Katalin

A verseny korosztályonkénti első három helyezettei a 
szervezők és az Eötvös Loránd Geofi zikai Alapítvány által 
adományozott könyvjutalomban részesültek. A díjátadást 
követően a verseny záróakkordjaként – a hagyományoknak 
megfelelően – a jelenlévők megkoszorúzták az iskola közös-
ségi helyiségében felállított Eötvös Loránd-domborművet.

A versenyen és a díjátadáson részt vett  Rozmán László, a 
tankerület igazgatója. A Magyar Geofi zikusok Egyesületét 

és az Eötvös Loránd Geofi zikai Alapítványt Újfalussy Antal 
és Pályi András   képviselte.

A verseny szervezéséért és lebonyolításáért köszönetet 
mondunk a szervezőknek, a felkészítő tanároknak és a fi zi-
kaversenyben részt vevő tanulóknak. A díjazottaknak gra-
tulálunk, és reméljük, hogy a fi zika tantárgy szeretete el-
kíséri őket további tanulmányaikban és talán még pálya-
választásukban is.

Pályi András
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Az Eötvös Loránd Geofi zikai Alapítvány
2014. évi közhasznúsági jelentése

A Fővárosi Bíróság, az Eötvös Loránd Geofi zikai Alapít-
ványt 8.Pk.64305/2. nyilvántartási számon 1990. 11. 30-án 
jegyzete be. A 2011. évi CLXXV tv. „Az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról” 32.§ (6) bekezdése szerint eljárva 
a Fővárosi Bíróság 83.Pk.64.305/1990/15. sz. határozatával 
megerősítette közhasznú jogállásában, összhangban a 32.§ 
(1) bekezdésével.

Számviteli beszámoló
A 219/1998 (XII. 30.) Kormányrendelet szerint az Alapít-
vány egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett. A hi-
vatkozott rendeletnek megfelelően elkészítettük, és mellé-
keljük a beszámoló alapjául szolgáló 2014. évi mérleget és 
eredménykimutatást (nyilvánosságra kerül a Magyar Geo-
fi zika c. folyóiratban).

A költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány nem részesült költségvetési támogatásban a 
beszámolási időszakban.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A mérleg forrásoldalát bemutató mellékelt táblázat szemlél-
teti a vagyon változását. A táblázat bemutatja az Alapítvány 
forgóeszközeinek és saját tőkeállományának – beleértve az 
alapítói vagyon mértékét is – névérték szerinti helyzetét 
2014. december 31. állapot szerint.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, amelyek az 
Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célok meg-
valósításával kapcsolatosak:

Tudományos tevékenység, kutatás 576.114 Ft

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés 48.076 Ft

Kulturális örökség megóvása 33.655 Ft

Összesen 657.845 Ft

Kimutatás a kapott támogatásokról
Az Alapítvány a 2014. évben  költségvetési szervtől  nem 
kapott támogatást. A NAV-tól az SZJA 1%-okból 14.632 Ft 
támogatás érkezett Alapítványunkhoz. Értékpapír-hozam-
növekedés 2.397.526 Ft bevételt jelentett, valamint banki 
folyószámla kamatjaiból és korábbi adótúlfi zetés vissza-
igényléséből 13.381 Ft bevétel származott.

Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás
Az Alapító Okiratnak megfelelően, semmilyen juttatásban 
nem részesültek a tisztségviselők.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről 
A 2014. évben is az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 
az Alapszabályában rögzített közhasznú tevékenységek tá-
mogatása jelentette tevékenységünk lényegét. Ezek a támo-
gatások az alábbiakat foglalták magukban:

 – tudományos szakmai tevékenység keretében konferen-
ciákra történő utaztatás és konferenciatámogatás (8 fő), 
szakmai díj (2 fő) ifjú szakember részére, az Ifjú Szakem-
berek Ankétjának támogatása a Magyar Geofi zikusokért 
Alapítvány kérésére

 – kulturális örökség megóvása keretében részt vettünk Eöt-
vös Loránd munkásságának világörökség részévé tételét 
szolgáló UNESCO előterjesztés elkészítésében és Eötvös 
Loránd sírjának koszorúzásán

 – nevelés, oktatás, képességfejlesztés keretében támogat-
tuk fi zika tanulmányi versenyt (Celldömölk, Vas megye), 
és a Győrben megrendezett Öveges József országos fi zi-
kaversenyt.

Az Alapítvány tárgyévi gazdálkodása zökkenőmentes 
volt, minden számláját határidőre kifi zette, készpénzforgal-
mában fennakadás nem volt, vállalkozási tevékenységet 
nem folytatott. Tartozása, köztartozása nincs.

A jelentést az Eötvös Loránd Geofi zikai Alapítvány  Ku-
ratóriuma megtárgyalta és elfogadta.

Budapest, 2015. május 12. 

Pályi András elnök,
Eötvös Loránd Geofi zikai Alapítvány Kuratóriuma 
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Beharangozó
az Egyesület 34. Vándorgyűléséhez

Budapest, 2015. szeptember 24–26.

A vándorgyűléseket az Egyesület általában évente ren-
dezte, a kilencvenes évektől mindig ősszel. A pénzügyi 
nehézségek miatt ebben az évszázadban viszont az a 
megállapodás van érvényben, hogy három társegyesület 
(a Magyarhoni Földtani Társulat, az Országos Magyar 
Bányász-Kohász Egyesület és az MGE) felváltva rendezi 
(őszi) konferenciáját, emiatt volt 2006-ban Zalakaroson, 
2009-ben Pécsett és 2012-ben Miskolcon vándorgyűlé-
sünk.

Terveink szerint idén ősszel Budapest, a Benczúr Hotel 
és Konferenciaközpont ad majd otthont a 34. vándorgyű-
lésnek. „100 éves a műszeres szénhidrogénkutatás” lesz a 
konferencia „címe”, mert 100 éve, 1915 nyarán kezdődtek 
meg az akkor már ismert egbelli kőolajtelep felett azok a 
kísérleti mérések, amelyek először szolgáltattak bizonyíté-
kot a torziósinga kőolajkutatási felhasználhatóságára. 
Böckh Húgó 1917-ben ezt így írta le: „Javaslatomra az 
1915. és 1916. év nyarán Dr. Pekár Dezső és Fekete Jenő 
urak Eötvös Loránd báró irányítása mellett Egbell környé-
kén végeztek nehézségi méréseket”. Szabó Zoltán tagtár-
sunk adatai szerint a „100 év” nem egészen pontos, mert 
1915-ben előkészítésül csak Sterneck-ingás mérések ké-
szültek a kutatási területen, az Eötvös-ingás felvételezésre 
1916-ban került sor. De hát hogy venné ki magát, ha úgy 
hirdetnénk a vándorgyűlést: „99 éves …”? És jövőre úgy-
se lesz vándorgyűlésünk, amelyen megünnepelhetnénk a 
pozitív eredményeket.

Az egbelli mérések eredménye közismert: a gravitációs 
maximum nagyjából egybeesik a kőolajtelep elterjedésé-
vel. E mérés bebizonyította az Eötvös-inga alkalmazha-
tóságát a szénhidrogén-kutatásban, és ezzel megteremtette 
a kőolajkutató geofi zika alapjait. Böckh Húgó értékelése: 
„… De, ha nem is volna meg a geológiai felvétel, az 
izogammák mégis biztos támpontot nyújtanának arra néz-
ve, hogy hol telepítsünk kutató fúrást.”

Az Egyesület e vándorgyűlését is a szokásainknak meg-
felelően rendezzük meg. Néhány részlet terveinkből:
 – tájékoztatásul a vándorgyűlés honlapja szolgál (a www.

mageof.hu egyesületi honlapról érhető el), a regisztrálni 
innen (is) lehet;

 – a Benczúr Hotelben lesznek az előadások, a megnyitó, a 
műszerkiállítás, a büféebédek és a csütörtök esti baráti 
vacsora;

 – szakítva a hagyományokkal, az előadások tartalmi össze-
foglalóját pendrive-on kapják meg a vándorgyűlés részt-
vevői;

A Magyar Geofi zikusok Egyesületének elnöksége 1956 ok-
tóberében hozott határozatot arról, hogy „az Egyesület 
minden év szeptemberében tudományos ankétot rendez 
külföldi vendégek meghívásával”. Az első ilyen „szeptem-
beri ankét” 1957. szeptemberében Budapesten és Tihany-
ban volt. Tudomásunk szerint Egyed professzor javaslatára 
az ankét elnevezés helyett hamarosan a „szimpózium” ne-
vet használták az őszi konferencia megjelölésére, és ebből 
fejlődött ki a „Nemzetközi Geofi zikai Szimpózium” intéz-
ménye, a szocialista országok geofi zikai egyesületeinek 
bevonásával. A szimpóziumok sorában az első külföldi 
színhely Lipcse (1967), az utolsó 1991-ben Kijev volt. A 
szimpóziumokkal párhuzamosan azonban az Egyesület 
szervezett vándorgyűléseket is, az első (hivatalosan a má-
sodik) ilyen rendezvény 1965 szeptemberében Szegeden 
volt. Azóta az ország 17 városa adott helyet 33 vándor-
gyűlésnek, teljesítve azt az alapgondolatot, hogy egy ilyen 
rendezvénynek mindig az adott régió geofi zikai/földtani 
kérdéseit kell előtérbe helyeznie.

Az egbelli mérésekből számított gravitációsanomália-térkép
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 – a megnyitóra 3 előadást tervezünk: Szabó Zoltán az 
egbelli gravitációs mérésekről, Csath Béla az egbelli kő-
olajmező fúrásos kutatásáról, végül a MOL Magyaror-
szág részéről Kis Károly a magyar szénhidrogén-kutatás 
és -kitermelés helyzetéről tart előadást;

 – a szóbeli előadások két párhuzamos szekcióban, csütör-
tökön-pénteken lesznek;

 – mivel Egyesületünk elkötelezett a földtudományi isme-
retterjesztés terén, a megnyitó reggelén (ugyanúgy, mint 
Pécsett) „nulladik órát” rendezünk a környékbeli gim-
náziumok tanulóinak 2 ismeretterjesztő előadással;

 – pénteken este a Magyar Földtani és Geofi zikai Intézet 
meghívására a vándorgyűlés résztvevői meg fogják láto-
gatni az Eötvös Loránd Emlékgyűjteményt és műszer-
kiállítást;

 – szombaton tanulmányi kirándulás keretében – külön re-
gisztráció alapján – meglátogatjuk a budai Várbarlang 
közönség elől elzárt részét szakmai vezetéssel;

 – a barlangjárás előtt rövid előadásokat hallgatunk meg a 
Várbarlang speleológiájáról, a vári barlangok és pincék 
kultúrtörténetéről és hasznosítási lehetőségeiről, vala-
mint a Vár mérnökgeofi zikai vonatkozásairól;

 – a vándorgyűlésre magyar vagy angol nyelvű, szóbeli 
vagy poszterelőadásokat várunk; az előadások tartalmi 
összefoglalóját szövegfájlként 2015. augusztus 1-jéig kér-
jük beküldeni az Egyesület postafi ókjába (postmaster@
mageof.t-online.hu); terjedelmi korlát: szóközök nélkül 
2500 karakter;

 – a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének hatá-
rozata alapján mind a vándorgyűlésen tartott előadással, 
mind a részvétellel a földtani/geofi zikai szakértői jogo-
sultsághoz előírt kreditpontokat lehet szerezni;

 – a vándorgyűlés helyszínén lehetőség lesz hazai és külföl-
di, a földtudományok területén működő szolgáltató szer-
vezetek bemutatkozására (kiállítás, promóciós előadások, 
bemutató poszterek).

Regisztrációs (részvételi) díjak

Augusztus 15. előtt Augusztus 15. után

Teljes részvételi díj 55 000 Ft 65 000 Ft

Kedvezményes részvételi díj 35 000 Ft 40 000 Ft

Egynapos regisztráció 35 000 Ft 40 000 Ft

Tanulmányi kirándulás 2000 Ft

Kakas Kristóf
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