
Beszámoló a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
1985. évi közgyűléséről

Űjabb kellemes helyszín és hangulatos összejövetel emlékét őrizhetik azok a 
tagtársak, akik résztvettek idei közgyűlésünkön március 15-én, a margitszigeti 
Thermál Szálló különtermében.

Az elnökségben helyet foglalt Bese Vilmos örökös tiszteletbeli elnök, Deres 
János főtitkár és Molnár Károly  elnök.

Az elnök megnyitójában köszöntötte a megjelenteket és külön Dank Viktort, 
a KFH elnökét, egyesületünk tiszteletbeli tagját. Helyzetünkkel és feladataink
kal foglalkozva kiemelte, hogy a jelenlegi nehéz energiahelyzetben és különösen a 
szokatlanul kemény tél miatt az ország figyelme fokozottan fordult azok felé 
kiknek munkájától különösen függ az energiakutatás eredményessége. A figye
lemmel arányosan nőtt a társadalom megbecsülése, a problémáinkra való oda
figyelés, de nőttek az elvárások is. Kitűnik ez a MTESZ-nek a XIII. kongresz- 
szusra készített jelentéséből és a kongresszust előkészítő összegző és értékelő 
anyagokból is.

A közeljövő feladatairól szólva többek között beszélt az idén elkészítendő 
prognózistervről és annak — megtalált CH lelőhelyekkel való — realizálási 
kötelezettségéről, a kutatási eszköz és módszer modernizálásra fordítható Világ
bank hitelről. Hangsúlyozta, hogy a megfelelő stratégia kidolgozása a szakmai 
vezetés, végrehajtása pedig minden geofizikus szakember számára népgazdasági 
szempontból is a legfontosabb feladatok egyike.

A továbbiakban szomorú kötelezettségének eleget téve megemlékezett az 
elmúlt közgyűlés óta elhunyt tagtársakról: Erkel Andrásról, Facsinay Lászlóról 
és Szirom Hugóról.

Ujfalusy Antal, Szabó Zoltán és Gerzson István részletesen ismertette el
hunytjaink életútját és munkásságát.

A közgyűlés résztvevői néma felállással adóztak elvesztett kollégáik, bará
taik emlékének.

Az elnök ezt követően felkérte Deres János főtitkárt beszámolója megtar
tására, melyet rövidített formában közlünk:

Tisztelt Közgyűlés, kedves Vendégeink!

Köszöntőm Önöket március idusán, nemzeti ünnepünkön. Egy évvel a tisztújító 
közgyűlés előtt adunk most számot a M agyar Geofizikusok Egyesülete 1984. évi tevé
kenységéről és ismertetjük a rendkívül gazdag 1985. évi tervet.

Országos elnökségünk 1984. dec. 20-i ülésén mindkét anyagot megvitatta.
Bár — a nyomda késése miatt — az írásos melléklet még csak kévésünknek áll 

rendelkezésére, mégis szeretnénk arra támaszkodni, s a tényanyag alapján a fő 
hangsúlyt az értékelésre helyezni. Egyesületi taglétszámunk 737 fő , a tagságnak 
több mint fele (472 f ő )  dolgozik Budapesten, nagy központi intézményhez tartozó 
munkahelyen. Legnagyobb helyi csoportunk a Mecseki (99 fővel) , amely az év ja 
nuár 18-án ünnepelte 25. születésnapját.
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A  legtöbb egyesületi tagot foglalkoztató intézmény az E L G I (143 f ő ) , ezt követi 
a G K V  (105 fő ) .

Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt a Flamenco szállodában tartottuk 
múlt évi közgyűlésünket, melyen megemlékeztünk az egyesület megalapításának 
30. évfordulójáról és emléklapokat nyújtottunk át alapító tagjainknak.

Április elején kétnapos rendezvény nyitotta meg az 1984. évi nagyrendezvények 
sorát. Balatonszemesen tartottuk meg a fórum  jellegű Geofizikus Ifjúsági Napokat, 
amelyen a fiatal geofizikusokat érdeklő gazdaságpolitikai és tudománypolitikai té
mákban hangzottak el előadások, amelyeket aktív, nyílt vita követett. A  résztvevők 
száma 80 volt.

A lig egy hónap múlva került sor Sopronban Vándorgyűlésünkre: A  geofizikai 
kutatómódszerek helyzete és fejlődési irányai hazánkban témakörben, amely általá
nossága ellenére, vagy talán éppen ezért számos előadást és résztvevőt vonzott. A  sok 
(2 9 ) előadást csak két szekcióban tudtuk elhelyezni, a város és Soproni Csoportunk 
vendégszeretetét 130 tagtársunk élvezhette.

A  nyári rendezvény szünet után szeptember elején ̂ Várnában találkoztunk régi 
barátainkkal a 29. Nemzetközi Geofizikai Szimpóziurhon és Műszer kiállításon. 
A z elhangzott 41 hagyományos előadáson kívül 6 előadás mutatta be eredményeit 
rövid tartalomkivonattal és gazdag ábraanyaggal. Ugyanakkor első ízben próbálkoz
tunk nagyobb számban poszter előadásokkal (39). A tapasztalatok ezen ismertetési 
forma egyértelmű sikerét jelentik. A z 556 résztvevőből közel 100 magyar volt.
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Ezután a főtitkár áttért a szakosztályok, helyi csoportok és bizottságok 
munkájának értékelésére. Ezt a tagság rendelkezésére álló és az elmondottaknál 
lényegesen részletesebb írásos anyag miatt nem közöljük. A továbbiakban az 
1985. évi munkaterv fő irányvonalait ismertetve a következőket mondotta:

1985-ben fejeződik be a VI. Ötéves terv. Ez a visszatekintés mellett egy újabb 
tervidőszakra való felkészülést is jelent. A z elmúlt időszak mindenkitől többet, jobbat 
kívánt és várhatóan az elkövetkező időszak sem lesz könnyebb.

Néha úgy tűnik sokan nem értékelik kellően a hazai nyersanyagtermelés és ku
tatás lehetőségeihez viszonyított jó  eredményeit. Ez nem szabad, hogy gyengítse tevé
kenységünket, a továbbfejlődéshez szükséges nyersanyagbázis megkutatását. A  nö
vekvő követelményekhez kapcsolódva ez igen gondos magasszintű geofizikai kutatást 
igényel.

Várhatóan a X I I I .  kongresszus határozatainak végrehajtása bőven ad feladatot 
egyesületünknek is. Erre munkánk során feltétlenül gondolni kell. Országos elnökségi 
ülésen kívánunk ezzel a kérdéssel foglalkozni.

1984-ben a geofizikai kutatások fellendülését tapasztalhatjuk világszerte. A  ha
zai kutatásokban a Világbank kölcsönhöz kapcsolódó feladatok növelik a geofizikai 
kutatások volumenét, biztosítanak új korszerűbb eszköztárat. A  Világbank kölcsön 
is növelte az érdeklődést hazánk iránt. Sok külföldi szakember látogat hozzánk, kül
földi tanfolyamokon való részvétel segíti szakmai színvonalunk növelését. Egyesületi
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eszközökkel is segítenünk kell, hogy a korszerű technika és a magasabb szintű tudás 
minél szélesebb körben hozzon kézzelfogható eredményt.

A  E A E G  1985-ben nálunk tartja ülését. A  sikeres rendezés egyesületünk m in
den tagjának aktív közreműködését igényli. Ehhez ezúton is kérjük tagtársaink se
gítségét.

1986-ban tisztújítás lesz egyesületünkben. Ennek előkészítése szintén ez évi fe l 
adatunk.

Rövid tájékoztatást adott soronkövetkező nagyrendezvényeinkről: 

Nemzetközi Geofizikai Szimpózium

Szovjetunió, M oszkva, Kozmosz szálló 1985. szeptember 23 — 28.

A  szimpózium most első alkalommal kerül a Szovjetunióban megrendezésre. 
M indnyájan nagy várakozással tekintünk a rendezvény elé.

A  szimpózium az előző éveknek megfelelően a geofizikai kutatások legújabb 
eredményeivel foglalkozik.

A  szimpózium rendezése az előző évekhez hasonlóan történik. A  szimpóziumon 
várhatóan 60 — 80 fős  delegáció vesz részt, és 10 —12 előadást tartunk.

Geofizikus Ifjúsági Napok- Ifjú  Szakemberek Ankétja

Miskolc — Egyetemváros, 1985. március 21 — 22.

A z ifjú  szakemberek ankétján előadói fórumot biztosítunk a fiatal, geofizikával 
foglalkozó szakembereknek. Itt kerül sor az első előadói díj odaítélésére is. A  rendez
vényen 15 — 20 előadás megtartására számítunk és kb. 80 résztvevőt várunk. A  talál
kozót az Ifjúsági Bizottság szervezi.

Geofizikai Vándorgyűlés

A z Országos elnökség határozata szerint vándorgyűlést az E A E G  rendezvény 
miatt nem taútunk.

A z E A E G  47. találkozója és műszerkiállítás

Budapest, Pesti Vigadó, 1985. jún ius 4 — 7.

A  rendezvény jó  alkalom, hogy reprezentatív képet adjon az európai és a világ- 
színvonalról, a módszer és műszerfejlesztés legújabb eredynényeiről. Javasoljuk, hogy 
tagtársaink használják ki ezt a lehetőséget és minél nagyobb számban vegyenek részt 
a rendezvényen.

Ismertette a hazai rendezőbizottságnak az EAEG konferencia előkészítésé
vel kapcsolatos rendkívül sokrétű tevékenységét. A találkozó méreteire jellemző, 
hogy az eddig bejelentett előadások száma 200 felett van, közel 90 műszerkiállító 
és majdnem 1000 — döntően nyugati — geofizikus jelezte eddig részvételi szán
dékát. Az előzetes tárgyalásokon megállapodás született arról, hogy a hazai és a 
szocialista országokból érkező geofizikusok ne nyugati devizában fizessék a 
regisztrációs díjat. Ez jelentősen megnöveli a hazai résztvevők számát. Ugyanezt 
a célt szolgálta a jugoszláv szakemberekkel kötött devizamentes csereegyezmény. 
Mint ismeretes, 1987-ben Belgrád lesz az EAEG találkozó színhelye.
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Az ez évi tevékenységet alapvetően meghatározó nagyrendezvények után 
beszélt azokról az 1985-re tervezett kisebb szakmai programokról, melyek jelen
tőségüket tekintve nem vetekedhetnek az előbbiekkel, de fontos eseményei min
dennapi szakmai életünknek. Röviden beszámolt az országos elnökség és a 
ügyvezető elnökség munkájáról, majd előadását az alábbi szavakkal fejezte be

I
Tisztelt Közgyűlés!

Beszámolóm és az 1985.-évi terv ismertetésének végére értem. Befejezésül már 
csak néhány szót szeretnék mondani arról, ami valószínűleg senki figyelmét sem 
kerülte el, aki az ország műszaki vagy ahogy egyre többet emlegetjük reálértelmiségé
nek helyzetét szívén viseli. A  M T E S Z  erőfeszítéseire gondolok, arra a sokirányú 
munkára, ahogy szövetségünk — igazi társadalmi szervezethez méltóan — mindent 
megtesz a műszaki-gazdasági értelmiség anyagi, erkölcsi megbecsülésének fokozása, 
aktivitásának, kezdeményezőképességének kibontakozása érdekében. E  tevékenység
hez eddig is és a jövőben is szívesen megadunk minden segítséget és bizakodva várjuk 
e munka megérdemelt eredményeit.

Gazdag terveink megvalósításához mindenkinek jó  egészséget és jó  szerencsét 
kívánok.

Ezt követően Ujfalusy Antal az Ellenőrző bizottság elnöke tartotta meg be
számolóját, melyet rövidítve közlünk:

Tisztelt Közgyűlés!

Ellenőrző bizottságunk a működési szabályzatnak megfelelően 1984 folyamán  
figyelemmel kísérte az egyesület alapszabály szerinti működését, továbbá a rendelke
zésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő hatékony és 
célszerű felhasználását és ellenőrizte* az egyesület pénzügyi gazdálkodását. Ennek a 
feladatnak azért tudtunk megfelelni, mert a Magyar Geofizikusok Egyesületének 
vezetősége, titkárnője ebben megfelelő támogatást nyújtott, például az Ellenőrző bi
zottság elnöke az év folyamán meghívást kapott az ügyvezető elnökségi ülésekre és 
így nagyobb áttekintést nyerhetett egyesületünk hétköznapi gondjairól, problémáiról 
vagy éppen sikeres működéséről.

Méltatta a júniusi konferenciát előkészítő eddigi munkát, majd pénzügyi 
kihatásairól szólva így folytatta:

Ez milliós nagyságrendű dollárbevételt jelent az országnak, nem kevésbé egye
sületünk jövőjére is kihat, nagyobb lehetőség nyílik szakembereink kiutazására nyu
gati relációjú tapasztalatszerző és tanulmány utakra.

Azt hiszem ez megnyugtató eredmény azok számára, akik esetleg az egyesületi 
munkát próbálták lebecsülni, vagy éppen a nagy egyesület kis egyesület mérlegén 
alakították ki megítélésüket egyesületünkkel kapcsolatban.

Ismertette a működési bevétel nagyságát, majd tájékoztatta a közgyűlést 
a jogi tagdíjakkal kapcsolatos változásokról:

A z egyéni tagdíjakból 74 000 Ft folyt be 1984-ben. Jogi tagdíjakból 129 000 F t  
volt a bevétel és örömmel számolhatok be arról, hogy minden intézmény befizette a 
megajánlott összeget. K ülön köszönet mindazoknak, akik jogi tagdíjukat önként 
megemelték. A  jogi tagdíjak mértékét eddig szabályozó P M  rendelet 1984. december
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31-vel hatályát vesztette. A  jövőben az egyesület és a jogi tag vállalat közötti szerződés 
határozza meg a fizetendő összeget minden jogi korlátozás nélkül, mely az általános 
költség terhére fizethető be. Ezúton kérjük jogi tagvállalatainkat, hogy a jogi tagdíja
kat a M T E S Z  232 — 90171 — 2494 sz. csekkszámlára, működési költség megjelöléssel, 
fizessék be.

Az 1984-es mérlegről szólva megállapította, hogy — bár minden nagyrendez
vényünk nyereséges volt, a 368 000 Ft-os működési költség és amiatt, hogy le 
nem zárt rendezvény bevétele nem vehető figyelembe a tárgyévi költségvetésben 
96 000 Ft passzívumot mutat, amit állami támogatás egyenlít ki. Beszámoló
ját az alábbiakkal zárta:

A  Magyar Geofizikusok Egyesülete 1984. évi tevékenysége az alapszabályoknak 
megfelelő jó  működést, a jó l áttekinthető gondos adminisztrálást tükrözi, ami a tár
sadalmi aktívák és a függetlenített apparátus megfelelő együttműködésének eredmé
nye. Itt megjegyezhető az is, hogy az M T E S Z  a függetlenített apparátus létszámát a 
taglétszámnak és nem a tevékenységnek megfelelően adja, ami elgondolkoztató j e 
lenség.

Befejezésül, de nem utolsó sorban említhető meg, hogy az Ellenőrző bizottság 
cselekvési programjában szerepel, annak figyelemmel kísérése, hogy m ilyen:
— az ifjúság körében végzett tevékenység
— nyugdíjasok helyzete
— a társadalmi munka presztízsének alakulása, erkölcsi elismerése, anyagi — techni

kai feltételei
— a műszaki értelmiség helyzete, anyagi, erkölcsi megbecsülése.

Örvendetes, hogy az M T E S Z  felhívására felmérés készül a 3500 Ft, vagy ennél 
kisebb összegű nyugdíjakról, egy esetleges segélykiutalás, nyugdíjemelés reményé
ben. Hozzátehetjük, hogy nem ártana, ha az M T E S Z  továbbra is latba vetné tekin
télyét a tényleges állományú műszaki értelmiség megfelelőbb erkölcsi és anyagi meg
becsülésének előmozdítására. Reméljük végül erre is sor kerül.

A beszámolók után több hozzászólás hangzott el. Ezek sorát Dank Viktor 
tiszteleti tagunké nyitotta meg. Elmondta, hogy a közelmúltban volt a Magyar
honi Földtani Társulat közgyűlése is. Az együttműködés a két társegyesület 
között jó. Az MGE tagjai tekintélyre tettek szert végzett munkájuk alapján. 
Gratulálva a küszöbönálló monstre rendezvényhez, kifejezte azt a véleményét, 
hogy megkérdőjelezhető a kis egyesület- nagy egyesület mércét állító MTESZ 
gondolkodás helyessége. Ez a — MTESZ életében eddigi legnagyobb — rendez
vény jelzi és viszi is hírünket a világban.

Ezt követően a jelenlegi és jövőbeni energiaellátási gondokról beszélt. Aggo
dalmát fejezte ki, hogy a műszaki pálya döntően anyagi okokra visszavezethetően 
veszíti vonz- és megtartó erejét. Példaként hozta fel, az NME-re az elmúlt évek
ben jelentkezők számának fokozatos csökkenését.

Kutatáspolitikai kérdésekről szólva kifejtette, hogy szembe kell néznünk a 
realitásokkal és a kutatást arra az energiahordozóra kell koncentrálnunk amely
ből igazolt tartalékaink kicsik. Márpedig urán vagy ónunk elegendő, a széntarta
lékok minden valószínűség szerint több száz évig kitartanak, míg ha 2000-ben 
ugyanannyi CH-t akarunk termelni mint most, akkor ezt olyan telepekből kell 
tennünk, melyeknek mintegy 60%-a ma még ismeretlen. Ha a kutatási ráfordí
tások nagyságát fontolgatjuk, netán sokalljuk, látnunk kell, hogy még mindig 
rendkívül olcsó a hazai szénhidrogén.
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Rádler Béla felszólalását Gadó Károly olvasta fel, melyben a Felszíni szak
osztály elnöke a szakosztályok mnnkályát elemezve, kiemelte azok fórum jel
legét. A szakosztályok feladatuknak kell, hogy tekintsék a szakemberek mobili
zálását is, az adott időszakban legfontosabb kutatási irányok felismerését és en
nek megfelelően előadások és előadássorozatok megszervezését. Példaként emlí
tette a közelmúltban a mélyfúrási geofizikával közösen megszervezett és a soron- 
következő VSP előadássorozatot.

Szabadváry László hozzászólásában arról beszélt, hogy bár kétségtelenül nőtt 
a szakma és a MGE hírneve, folyamatosan nő a szimpóziumok nemzetközi részt
vevőinek száma, itt a közgyűlésen kevesen vagyunk. Főként a fiatalabb korosz
tályt hiányolva elmondta, fiataloktól tudja, hogy idegenül érzik magukat az 
ilyen jellegű rendezvényeken. Ez a polarizálódás pedig árt az emberi kapcsola
toknak és a szakmának egyaránt. A továbbiakban kifogásolta, hogy nem állnak 
rendelkezésre megfelelő színvonalú, barátságos, szakmai összejövetelek kellemes 
hangulatát biztosító, helységeink. Ez is egyik oka, hogy a kisebb rendezvények 
vonzereje csökken.

Molnár Károly elnök egyetértett a felszólalással és rámutatott, hogy a külön, 
csak fiatalok számára szervezett rendezvények fontosak, mert megkönnyítik az 
első szerepléseket, az előadói rutin megszerzését, de a beilleszkedés segítése ér
dekében nem szabad mesterségesen szétválasztani a korosztályokat.

Utolsó hozzászólóként Bese Vilmos az ifjúság kérdésével foglalkozott. Ta
pasztalataira hivatkozva kifejtette, hogy a generációs konfliktusok megoldásá
hoz odafigyelés és a problémák diplomatikus kezelése szükséges.

Egyformán fontos a fiatalok friss modern tudása és az idősebbek nagy ta
pasztalata. Javasolta a fiatal szakemberek helyzetének, gondjainak egyesületen 
belüli megvizsgálását. Az energiagondokkal foglalkozva hangsúlyozta a készletek 
megteremtésének és az ehhez szükséges kutatómunka megszervezésének fontos
ságát.

A felszólalások után Deres János ismertette az elnökség döntését új tiszte
leti tagok megválasztásáról:

Tisztelt Közgyűlés!

Egyesületünk elnöksége tiszteleti tagjává választotta:

Dr. Pozsgai Károlyt, a műszaki tudományok kandidátusát, elnökségi tagunkat, 
a Tudományos bizottság elnökét. Dr. Pozsgai Károly a felszabadulás utáni magyar 
geofizikai élet egyik meghatározó egyénisége, az E L G I Szeizmikus és Számítástechni
kai Főosztályának vezetője. Alapvető érdemei vannak a magyar szeizmikus műszer 
és módszer fejlesztés területén és a felsőköpeny és kéregkutatásban. Társadalmi mun
káját több évtizede nagy odaadással, példamutató módon végzi.

Dr. Vándorfi Róbertét, az O KG T bányászati vezérigazgató helyettesét, aki több 
mint tíz évig volt az Alföldi csoport elnöke, s mint a Kőolajkutató Vállalat vezérigaz
gatója kettős támogatásban részesítette az alföldi kőolaj- és földgázkutatásban dol
gozó geofizikusokat, különösen a vállalathoz tartozó mélyfúrási geofizikusokat. 
Egyesületünket mindig megkülönböztetett figyelemben részesítette, jelentős segítséget 
nyújtott két alföldi vándorgyűlés megszervezéséhez.
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Ezután a főtitkár ismertette a Tudományos bizottság döntését. E szerint 
1984-ben, a hazai geofizikai szaklapokban közölt dolgozatok szerzői közül az 
alábbiak nyerték a legjobb dolgozatnak kijáró díjat:

Az új tudományos eredményt tartalmazó dolgozatok kategóriájában első 
díjat nyert:

Dobróka Mihály: Love típusú telephullámok inhomogén háromréteges közegben. 
Geofizikai Közlemények 1984. 3. szám.

A  gyakorlati kutatások eredményeit közlő dolgozatok kategóriájában első 
díjat nyert:

Kiss Bertalan — Kormos László: Agyagos homokkő formációk kvantitatív 
mélyfúrási geofizikai (karotázs)  interpretációja. Magyar Geofizika 1983. 5 — 6. szám.

A közgyűlés utolsó aktusaként M olnár K ároly  elnök felolvasta az elmúlt 
évben legtöbb munkát vállalt tagtársak névsorát, akik pénz és tárgyjutalmat 
kaptak. Végezetül megköszönte egyesületünk titkárnőjének a közgyűlés meg
szervezésében végzett munkáját. 1985. évi közgyűlésünket baráti vacsora zárta.

Z. A .
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