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Az MGE éves rendes közgyűlése

Tisztelt Tagtársunk!

Értesítjük, hogy a Magyar Geofi zikusok Egyesületének Elnöksége az Egyesület éves rendes közgyűlését

2016. április 29-én 13:30 órakor

tartja a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal konferenciatermében (Budapest XIV., Columbus utca 17–23.)

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagság 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az 
Elnökség az ismételt közgyűlésre 2016. április 29-én 14 órára hívja össze a tagságot. A megismételt közgyűlés 
az Alapszabály értelmében a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés 
napirendje a meghiúsult közgyűlés napirendjével azonos.

Tervezett napirendi pontok:

• Elnöki megnyitó
• Titkári beszámoló és közhasznúsági jelentés az Egyesület 2015. évi tevékenységéről
• A Felügyelőbizottság beszámolója
• A Magyar Geofi zikusokért Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelőbizottságának beszámolói
• Hozzászólások
• Az Egyesület 2016. évi pénzügyi tervének előterjesztése
• Szünet
• Geofi zikai érdekességek – szakmai előadások
• Tervek, javaslatok az Egyesület megújulására (az Eötvös-program elindítása)
• Kitüntetések átadása
• Az Ifjúsági Ankét díjainak átadása
• Zárszó

Horváth Zsolt
elnök

 



Hírek

222 Magyar Geofi zika 56/4

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete és a Magyar Földtani és 
Geofi zikai Intézet a közös hagyományt folytatva ez évben 
is meg kívánja koszorúzni az alkalmazott geofi zika tudomá-
nyát megteremtő világhírű fi zikusnak, Eötvös Lorándnak a 
síremlékét. A megemlékezésre a Közgyűlés délelőttjén,  
 április 29-én 11 órakor kerül sor a Kerepesi úti temetőben 
(Budapest VIII., Fiumei út 16.).

Eötvös Loránd síremlékének koszorúzása

A koszorúzásra idén is meghívjuk mindazon szervezetek 
és iskolák képviselőit, amelyek nevükben hordozzák a nagy 
magyar geofi zikus emlékét. A koszorúzás után az iskolai 
csoportok egy részét vendégül látjuk az Intézet Columbus 
utcai épületében, ahol megismerkedhetnek az Intézet mun-
kájával, és megtekinthetik az Eötvös Loránd Emlékgyűj-
teményt.

Eötvös Loránd síremléke a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben


