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Beszámoló a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
198L évi tisztújító közgyűléséről

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1981. március 13-án tartotta Tisztújító 
Küldöttközgyűlését. Az Elnökségben Bese Vilmos örökös tiszteleti elnök, 
Molnár Károly elnök, Dr. Barta György, dr. Sebestyén Károly társelnökök, 
Czeglédi István ügyvezető' elnök, Deres János főtitkár, dr. Müller Fái ig&zg&tó és 
dr. Jéky László, az MTESZ főtitkárhelyettese foglalt helyet.

Molnár Károly elnöki megnyitójában mértéktartóan fogalmazta meg az 
elmúlt időszak fő eredményét:

,,Immár három esztendeje, hogy egyesületünk tagságától azt a megtisztelő 
feladatot kaptuk, hogy ezen idő alatt úgy irányítsuk, vezessük a Magyar Geofi
zikusok Egyesületébe tömörült szakemberek munkáját, hogy mindenben meg
feleljünk a hazai földtani kutatásokból reánk háruló feladatoknak. . .  A földtani 
kutatás V. ötéves tervének eredményei ismertek, valamennyi ásványi nyers
anyag és energiahordozó kutatása területén teljesültek a várt elképzelések, né
hol meg is haladták a tervezett szintet. Minden túlzó büszkeség és felelőtlen állí
tás nélkül, csak a tényekre támaszkodva kijelenthetjük, hogy e sikeres munká
ból a magyar geofizikus társadalom is kivette részét, és nagymértékben járult 
hozzá ezen eredmények elismertetéséhez. A közös sikerből egyesületünk csak 
annyit kíván a maga számára elkönyvelni, amennyivel az egyesületben folyó 
tapasztalatcsere és információszerzési lehetőség a tagság és a vállalat tevékeny
ségét elő tudta segíteni.”

A VI. ötéves tervhez kapcsolódva kiemelte, hogy a további készleteket már 
egy erőteljesen megkutatott országban kell feltárni, ez gyökeres változtatásokat 
igényel eszközeinkben, módszereinkben, szemléletünkben és hozzáállásunkban.
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Az új vezetőségnek hittel, odaadással kell részt vennie ebben a sokirányú mun
kában.

Az elnöki megnyitó után került sor a közgyűlés bizottságainak megválasz
tására. A Jelölő Bizottság tagjaivá Eádler Béla elnök, Varga Péter, Karas Gyula, 
Albu István, Steiner Gyula, Csigó József, Ferenczy László Märcz Ferenc került 
megválasztásra. A Szavazatszámláló Bizottság elnökévé Szemerédy Pálnét, tag
jaivá Drahos Dezsónét, КomlósiZsoltot, Zelei Andrást és Kis Károlyt választották.

Deres János főtitkári beszámolójában először elhunyt tagjainkról emlékezett 
meg. Dr. Bélteky Lajos, Dr. Gál István, Gellért Tamás, Dr. Haáz István, Halmos 
Ferenc, Hardtner Mihály, Dr. Lendvai Károly, Komáromy István, Regóczy Emil, 
Tulák László hiánya súlyos vesztesége egyesületünknek. Elhunyt egyesületünk 
csehszlovák tiszteleti tagja, Dr. Bemnek.

Beszámolójában átfogóan értékelte vezető szerveink, szakosztályaink és 
bizottságaink működését.

Az Egyesület tevékenységét az 1978 — 85-ös időszakra kidolgozott cselekvési 
program alapján végezte. A beszámolási időszakban az MTESZ Ellenőrző Bizott
sága és az MTESZ Végrehajtó Bizottsága foglalkozott egyesületünkkel. Megálla
pításaik szerint egyesületünk az elvárásoknak megfelelően dolgozik, célkitűzé
seit az ország főfeladataihoz igazodva fogalmazza meg.

Az Egyesület jó kapcsolatokat alakított ki a Központi Földtani Hivatallal, 
a földtani kutatás és bányászat irányító szerveivel.

Az Országos Elnökség tevékenységével kapcsolatban kiemelte, hogy több 
gondot kell fordítani a szakmai munka irányítására és a kiemelt feladatok meg
határozására.

A beszámoló részletesen foglalkozott a sikeres várnai, krakkói és székes- 
fehérvári szimpóziumokkal és a többi éves előkészítő munkával megrendezett 
EGS —ESC konferenciákkal. Örömmel közölte, hogy az EAEG megkeresésére 
ajánlatot dolgoztunk ki a 47. EAEG konferencia 1985. évi megrendezésére.

A beszámolási időszakban 30 nagyrendezvény volt, ezeken kb. 800 előadás 
hangzott el. Ezek jórészét társegyesületekkel közösen rendeztük, de az együtt
működés fokozása fontos feladat, erre utal az elfogadott közgyűlési határozat.

A bizottságok munkájára a céltudatos, kezdeményező tevékenység jellemző.
A beszámolási időszakban alakult a Bányageofizikai és a Történeti Bizott

ság. ’
Területi csoportjaink nagymértékben gazdagították az egyesületi életet. 

Színvonalas saját rendezvényeiken és előadóüléseiken kívül tevékenyen részt 
vettek a helyi műszaki napokon, tanfolyamokat és élménybeszámolókat szer
veztek.

Az Alföldi Csoport javaslatát elfogadva, az Országos Elnökség határozatot 
hozott az ugyanezen területen működő Északmagyarországi és Alföldi Csoport 
létrehozására.

A beszámoló külön foglalkozott az Egyesület pénzügyi helyzetével. A Gaz
dasági Bizottság hathatós munkájának eredményeként szigorú gazdálkodási 
rend került bevezetésre, az Egyesület jól gazdálkodik a biztosított anyagi esz
közökkel.

Ezután az írásban beterjesztett határozati javaslattal foglalkozott.
Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját Ujfalussy Antal ismertette. Megálla

pította, hogy az Egyesület az alapszabályban lefektetett elvek szerint végezte 
munkáját. Az elmúlt években az Egyesület szakmai tekintélye megnőtt, és
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egyre inkább betölti azon hivatását, hogy megfelelő szakmai és kollegiális kap
csolatot tart fenn különböző intézmények geofizikusai között.

Örvendetesen rövid volt Rumpler Jánosnak, a Fegyelmi Bizottság elnöké
nek beszámolója. A beszámolási időszakban nem volt olyan esemény, hogy vala
kit egyesületi taghoz méltatlan magatartás miatt el kellett volna marasz
talni.

Az alapszabály módosítási javaslatot Aczél Etelka ismertette. A módosítások 
az alapszabály korszerűsítését jelentik, a kialakult gyakorlatnak megfelelően. 
Az elfogadott módosításokkal az alapszabály rövidesen kiadásra kerül.

A beszámolót követő vitában Gerzson István, a Mecseki Csoport titkára szó
lalt fel elsőnek. A csoport az elmúlt 20 évben több mint 100 fős csoporttá fejlő
dött. Elismerésre méltóan dolgoztak a szénbányászat és uránbányászat területén 
a geofizikai módszerek elterjesztéséért. A nukleáris geofizikában is úttörő tevé
kenységet folytattak.

Ferenczy László, az Ifjúsági Bizottság titkára ismertette, hogy Egyesületünk 
tagságának 40%-a 35 éven aluli. Ez a jelentős szám bizonyítja, hogy Egyesüle
tünk utánpótlása biztosított. Szólt a pályakezdő fiatalok segítésének kérdéseiről. 
Fontos feladatnak tekintette a fiatalok bevonását a vezető szervek munkájába.

Dr. Jéky László, az MTSZ főtitkárhelyettese felszólalásában röviden érté
kelte Egyesületünk tevékenységét, majd az MTSZ előtt álló feladatokról szólt. 
Elmondta, hogy ma már nemcsak a feladatok megvalósításában számítanak ránk, 
hanem a politika kialakításában is. Egyre több felelős szerv kéri ki az MTSZ 
és a tagegyesületek véleményét.

Az MTSZ elő kívánja segíteni az egyesületek közötti együttműködést, de 
úgy, hogy minden egyesület őrizze meg és ápolja hagyományait.

Jesch Aladár felszólalásában az OMBKE-vel való együttműködés kérdéseivel 
foglalkozott és terjesztett elő konkrét javaslatokat.

A felszólalásokban felvetett kérdésekre, problémákra, Molnár Károly és 
Deres János adott választ.

A Küldöttközgyűlés a vita után a beszámolót és a határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta. A határozatot a 86. oldalon közöljük.

Ezután Monár Károly Egyesületi Emléklapot nyújtott át a jó munkát végző 
aktivistáknak. Emléklapot kapott Aczél Etelka, Kis Bertalan, Komlósi Zsolt, 
Lakatos Sándor, Miklós Gergely, Ráner Géza, Verbóczy József.

A vezetőség felmentése után Rádler Béla ismertette a jelölő bizottság javas
latait, majd a jelölt lista elfogadása után Szemerédy Pálné ismertette a szavazás 
módját.

Amíg a szavazólapokat készítették, két érdekes élménybeszámolóra került 
sor. Berkes Zoltán a Geofizikai Kutató Vállalat iraki munkáját ismertette. A 
sivatagi terep komoly megpróbáltatást jelentett embernek, gépnek egyaránt. 
A bemutatott képek jól szemléltették az expedíció helytállását, s emellett né
hány pillantást vethettünk az emberiség bölcsőjének tekintett Mezopotámia 
híres történelmi emlékeire, az ott élő emberek szokásaira.

Az ELGI expedíciója Görögországban dolgozott. Erről Kónya Albert szá
molt be. A műemlékek, tengerparti tájak bemutatása mellett nagyon érdekesek 
voltak a terepi munkát bemutató képek. A thesszaloniki medencében a rend
kívül korszerűen kiépített öntöző hálózat késztette bolyongásra, hosszú kerülő 
utak megtételére a gépkocsikat.

A külföldi expedíciós munkák várható növekedése, reméljük sokunknak 
teszi lehetővé az új tájak megismerését, szakmai tapasztalataink bővülését.
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A küldöttek szavazatainak összeszámlálása után Szemerédy Pálné ismertette 
az Országos Elnökség névsorát, a Fegyelmi Bizottság és az Ellenőrző Bizottság 
tagjait:

Az alapszabály szerint az Országos Elnökség választás nélküli tagjai:
Bese Vilmos örökös elnök, Ádám Antal, Barta György, Sebestyén Károly, 

Tárczy Hornoch Antal az Eötvös Löránd Emlékérem tulajdonosai, Ádám Oszkár, 
Dank Viktor, Csókás János, Fülöp József, Facsinay László, Jesch Aladár, Nagy 
Zoltán, Müller Pál, Oszlaczky Szilárd, Stegena Lajos, Szilárd József, Takács Ernő, 
Tóka Jenő, Tolmár Gyula, Tóth Géza tiszteleti tagok.

Az Országos Elnökség választott tagjai:
Aczél Etelka, Baráth István, Bádonyi Géza, Berkes Zoltán, Bodoky Tamás, 

Gzeglédi István, Deres János, Erkel András, Fabiáncsi László, Ferenczy László, 
Honfi Ferenc, Horváth Ferenc, Karas Gyula, Kiss Bertalan, Komlósi Zsolt, Kubina 
István, Lakatos Sándor, Meskó Attila, Miklós Gergely, Molnár Károly, Morvái 
László, Nyerges Lajos, Papp Jenő, Posgay Károly, Rádler Béla, Ráner Géza, Rump
ler János, Szabadváry László, Somogyi József, Szemerédy Pál, Szabó János, Szeme
rédy Pálné, Tarcsay György, Tirkala Ferenc, Tóth Péter, Újfalusy Antal, Véges 
István, Verbőczy József, Zelei András, Zsitvay Szilárd.

A Fegyelmi Bizottság tagjai:
Kremszner Miklós elnök, Riby Elemér, Mészáros Ferenc tagok, Zelei András, 

Hobot József póttagok.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Újfalusy Antal elnök, Szeidovitz Győzőné, Szulyovszky Imre tagok, Nagy 

Zoltánná, Verő László póttagok.
Az MTESZ XIII. Tisztújító Közgyűlésére Miklós Gergelyt és Szabó Jánost 

választották meg küldöttnek.
Ezenkívül küldött az új elnök és főtitkár, valamint Bese Vilmos és Csókás 

János, az MTSZ elnökség tagjai.
Az Tisztújító Küldöttközgyűlés után az • Országos Elnökség megtartotta 

ülését. A jelölő bizottság javaslatát Rádler Béla terjesztette elő.
A választás eredményeként az Egyesület tisztségviselői az 1981 —85-ös 

időszakban:
Örökös tiszteleti elnök: Bese Vilmos 
Elnök: Molnár Károly
Társelnökök: dr. Barta György, Czeglédi István, dr. Csókás János 

dr. Tárczy-Hornoch Antal 
Főtitkár: Deres János
Titkárok: Baráth István, Nagy Zoltán, Ráner Géza, 

dr. Berkes Zoltán, Rumpler János

Szakosztályok vezetősége:
Általános Geofizikai Szakosztály 
Elnök: dr. Ádám Antal 
Titkár: dr. Tarcsay György 
Felszíni Geofizikai Szakosztály 
Elnök: Rádler Béla
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Titkár: dr. Bodoky Tamás 
Mélyfúrási Geofizikai Szakosztály 
Elnök: Lakatos Sándor 
Titkár: Komlósi Zsolt
Felelős szerkesztő: Zelei András
Bizottságok:

1. Közgazdasági Bizottság:
Elnök: dr. Márföldi Gábor 
Titkár: Papp Jenő

2. Műszertechnikai Bizottság:
Vezetője: Kubina István 
Titkárok: Cziffra Ferenc

Horváth Flórián
3. Oktatási Bizottság:

Elnök: dr. Stegena Lajos 
Titkár: dr. Szemerédy Pálné

4. Tudományos Bizottság:
Elnök: dr. Posgay Károly 
Titkár: Véges István

5. Ifjúsági Bizottság:
Elnök: dr. Ferenczy László 
Titkár: Farkas István

6. Történeti Bizottság:
Elnök: Szabó Zoltán 
Titkár: Jesch Aladár

7. Gazdasági Bizottság:
Vezetője: Miklós Gergely

8. Robbantástechnika Szakcsoport (közös az OMBKE-vel)
Vezetője: Kánnár Tibor

9. Bányageofizikai Bizottság 
Elnök: dr. Csókás János

dr. Szabó János 
Titkár: Fabiáncsics László

A hivatalos részek után régi ismerősök, barátok találkoztak a Kisrabló 
Étteremben rendezett vacsorán. A jó hangulat maradjon meg az elkövetkező 
időszakban is.

Ügy érezzük, a Tisztújító Küldöttközgyűlés eredményes munkát végzett. 
Reméljük, a régi és új tisztségviselők egyaránt az alapító tagok lelkesedésével, 
lendületével fognak tevékenykedni.
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A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1981. március 13-i 
Tisztújító Küldöttközgyűlésének h a t á r o z a t a

1. Az egyesület a rendelkezésre álló eszközökkel segíti hazánk természeti kincsei
nek és nyersanyagainak kutatását, hatékonyabb kiaknázását és ésszerű felhasz
nálását.

A szénhidrogén-kutatás és bányászat mellett a geofizikai módszereket egyre nö
vekvő mértékben alkalmazzák a szén-, bauxit-, víz-, érc- és. ásványkutatásban, vala
mint a mérnökföldtani és archeológiái munkákban. A feladatok új és nagyobb fel
bontóképességű módszerek, eljárások bevezetését igénylik a. földtani kutatás minden 
fázisában és a termelés folyamatában.

Az egyesület támogatja, hogy a nyersanyagtermelést közvetlenül segítő bánya
geofizikai szolgálatok alakuljanak ki a szén-, bauxit- és ércbányászat területén.

Az ipari célokat szolgáló kutatások segítése mellett biztosítani kell az általános 
geofizikai kutatások jelentőségüknek megfelelő szerepét.

2. Az egyesületi tevékenység alapja továbbra is a szakosztályokban, területi 
csoportokban, bizottságokban folyó munka. Ennek keretében kell az egyesületi életet 
mozgásban, lendületben tartani, tagságunk kapcsolatait javítani, az egyesületi mun
kát vonzóbbá tenni.

Továbbra is segíteni kell a fiatalok bekapcsolódását az egyesület tevékenységébe, 
támogatni kell önálló kezdeményezéseiket.

Az állandó bizottságok mellett több lehetőséget kell adni, egy-egy kérdés vizsgála
tát végző alkalmi munkabizottságoknak.

A bizottságokban folyó munka ismertetését, hasznosítását színvonalasabbá kell 
tenni.

3. A nemzetközi kapcsolatokban a fő  súlyt továbbra is a Nemzetközi Geofizikai 
Szimpóziumhoz kapcsolódó együttműködésre kell helyezni. Kezdemény ezően kell fel
lépni, hogy ezekben a kapcsolatokban erősödjön az integrációs jelleg. Meg kell vizs
gálni a szocialista országok közös geofizikai kiadványának alapítási lehetőségét.

A nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás érdekében erősíteni kell 
kapcsolatainkat a nemzetközi geofizikai szervezetekkel. Törekedni kell konferenciáik 
hazai rendezésére.

4. Az állami szervekkel (főhatóságok, intézmények, vállalatok) való együttmű
ködést erősíteni kell. A kapcsolatok formáit esetenként együttműködési szerződésekben 
kell rögzíteni. Támogatni kell, hogy minél több, a feladatok megoldását segítő, tényle
gesen felhasználható elgondolás, javaslat szülessen az egyesület keretein belül.

5. A szakmai oktatást és továbbképzést tovább kell fejleszteni, különös tekintettel 
a több egyesület tagságát érintő programokra.

A vállalatokon, intézményeken belül folyó szakmai továbbképzési formákat 
jobban fel kell használni az egyesület feladatainak érdekében.

6. A geofizikai kutatás lehetőségeinek és eredményeinek széles körű ismertetése, 
a földtani kutatásba való szerves beépítése csak a társegyesületekkel való szoros együtt
működéssel valósítható meg. A Magyarhoni Földtani Társulattal, az OMBK-vel, 
a Magyar Hidrológiai Társasággal az együttműködés formáit ki kell dolgozni. Közös 
vándorgyűlések, előadóülések szervezése mellett esetenként közös bizottságokat célszerű 
létrehozni.

(Ráner G)
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