
JUBILEUMI KÖZGYŰLÉS ’94

SZARKA László,az Egyesület búcsúzó Kiss Bertalan, az Egyesület hivatalba lépő FERENCZY László, az Egyesület titkára
elnöke elnöke

Az Egyesület 1994. április 8-án a MTESZ közpon
ti székházában tartotta meg 40. születésnapját is ün
neplő évi rendes közgyűlését, amelyen 102 tagtár
sunk jelent meg.

A Közgyűlés megnyitásaként SZARKA László el
nök bevezető szavaiban emlékeztetett arra, hogy 75 
évvel ezelőtt éppen ezen a napon halt meg báró 
EÖTVÖS Loránd. Bejelentette, hogy a délelőtt folya
mán az Egyesület és más társintézmények képviselői 
a Kerepesi úti temetőben koszorút helyeztek el az 
alkalmazott geofizika megteremtőjének sírjánál.

Az elnök üdvözölte a meghívott vendégeket: 
FÜST Antalt, a Magyar Bányászati Hivatal elnökhe
lyettesét, FARKAS Istvánt, a Magyar Geológiai Szol
gálat megbízott főigazgatóját, NÁRAY-SZABÓ Gá
bort, a MTESZ elnökét, ZAMBÓ Lászlót, a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társaság elnökét, BÉRCZI 
Istvánt és HALMAI Jánost, a Magyarhoni Földtani 
Társulat elnökét, illetve főtitkárát, TÓTH Istvánt, az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
elnökét és HANGYÁL Jánost, az OMBKE Kőolaj-, 
Földgáz- és Vízbányászati szakosztályának elnökét.

Jogi tagvállalataink vezetői közül jelen voltak: 
BÁLLÁ Kálmán ügyvezető igazgató (Geoinform 
Kft., Szolnok) és ZELEI András ügyvezető igazgató 
(Geofizikai Szolgáltató (GES) Kft.).

Az elnök külön köszöntötte VÖRÖS Zoltánt, az 
ógyallai (Hurbanovo, Szlovákia) geofizikai obszer
vatórium vezetőjét, valamint azokat az alapító tago
kat, akik eljöttek az MGE fennállásának 40. évfordu
lóját ünneplő Közgyűlésre.

A Közgyűlés résztvevői néma felállással emlékez
tek meg az elmúlt évben elhalálozott LAKATOS Lász
lóról, valamint az elmúlt 40 évben elhunyt volt tag
jainkról.

A Közgyűlés ünnepi része nagysikerű fuvolamu
zsikával kezdődött az egyesületi tagok gyermekei
nek: BODOKY Gergely, SZARKA Ildikó és Gyöngyi 
közreműködésével.

MOLNÁR Károly, az egyesület-történet megírásá
nak kezdeményezője ünnepi előadásában a Magyar 
Geofizika legfrissebb számában megjelent összeállí
tást számos érdekes kiegészítéssel toldotta meg.

Az előadó azzal kezdte megemlékezését, hogy az 
MGE történetéről — a tíz- és harmincéves évfordu

lók megemlékezéseit kivéve — összefoglaló munka 
nem készült.

Ennek okát főkén t abban kell keresni, hogy az 
alapítást követő húsz évre vonatkozóan nagyon kevés 
a megmaradt hiteles dokumentum. Ezért vált különö
sen időszerűvé, hogy a 40. évfordulóra, a még élő 
alapító tagok visszaemlékezéseit is felhasználva el
készüljön — ha szemelvényes formában is — az MGE 
megalakulását, működésének fontosabb állomásait 
és eseményeit rögzítő írásos anyag.

Az előadó köszönetét mondott az Egyesület elnök
ségének, az ACZÉLEtelka vezette önkéntes csapat
nak, valamint a Magyar Geofizika szerkesztőségé
nek, hogy odaadó munkájuk eredményeként tagjaink 
már az ünnepi Közgyűlés előtt kézhez kapták a sze-

A Közgyűlést nyitó zenei betét
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M o ln ár  K ároly  az Egyesület történetéről beszél

melvényes történetet a Magyar Geofizika évfo
lyamának 4. számában.

A továbbiakban kitért a megemlékezés a megala
kulás körülményeire, felidézve, hogy sok nehézséget 
leküzdve sikerült 1954.április 27-én az alakuló Köz
gyűlést összehívni és az Egyesület első vezetőségét 
megválasztani. A geofizikusok önálló egyesületbe 
történő tömörülését nemcsak időszerűvé, hanem 
szükségessé is tette a geofizikának, mint önálló tudo
mányágnakfelfelé ívelő fejlődése, a gyakorlati kuta
tó geofizikára háruló számos feladat, a magyaror
szági geofizikusképzés és műszergyártás beindítása, 
valamint a meglévők mellett újabb geofizikai intéz
mények megalakulása.

Rövid bepillantást kapott a hallgatóság a nemzet
közi szimpóziumok rendezése körül időnként jelent
kező problémákról, valamint arról a következmény
ről is, ahogyan az MGE vezetése kitartott eredeti 
szándéka mellett, hogy a szimpóziumon a részvétel 
mind a nyugati, mind a keleti előadók, kiállítók szá
mára biztosított legyen.

Felidézte az előadó, hogy a nemzetközi szerveze
tekkel való kapcsolat kiépítését az 1978-ban megvá
lasztott vezetőség egyik legfontosabb feladatának te
kintette. Ennek első látványos eredménye az 1980- 
ban Budapesten rendezett EGS 7th Annual Mee
ting ” volt.

Az EGS-rendezvény sikere és a magyar geofizika 
egyre szélesedő nemzetközi kapcsolatai érlelték meg 
azt a gondolatot, hogy az M GE pályázza meg egy

„EAEG Annual M eeting” Budapesten történő meg
rendezését. A több csatornán megindított törekvése
ket 1982-ben siker koronázta, amikor az EAEG el
nöksége Cannes-i ülésén Budapestnek ítélte az 1985- 
ös 47. találkozó rendezési jogát. Mivel a szakmai 
tudnivalókat a szemelvényes történet tartalmazza, az 
előadó inkább olyan érdekességeket említett, ame
lyek inkább az ünnepi megemlékezésbe, semmint az 
írott történetbe kívánkoznak. Megtudhattuk, hogy 
milyen főcímekben számoltak be az akkori napila
pok: „ Miért nyitott ki titokban a Hotel Béke ? Bu
dapest volt a geofizika Mekkája „Az alvilág három 
dimenzióban ”, „Milyen is a habostorta?”. Megtud
hattuk:

— hogy csak a Hungarhotels dollárt 
kasszírozott;

— hogy 1985-ben a MTESZ teljes évi devizabe
vételének 35 %-át e rendezvény „termelte” 
meg;

— hogy az Egyesület 4 millió Ft-пак megfelelő
devizához jutott, amely 1990-ig fedezte a kül
fö ld i rendezvényeken való részvétel ;

— hogy a Nemzeti Galériában rendezett fogadá
son — amely 2,5 millió Ft-ba került, a 2200 
résztvevő csupán makói libamájból 50 kg-ot 
fogyasztott.

Az MGE nemzetközi rendezvényeinek sorában 
időrendben az utolsó az 1990-ben Budapesten ren
dezett „SPWLA 13th European Symposium” volt, 
241 résztvevővel, és a találkozóval párhuzamosan 
rendezett műszerkiállítással.

Az előadó nem vállalkozott az elmúlt negyven év 
tevékenységének értékelésére. Indoklásul azt hozta 
fel, hogy „értékelést persze ne várjanak attól, aki 
egyik aktív részese volt az Egyesület elmúlt 40 évé
nek ”. Idézte viszont SZARKA László elnöknek a törté
nethez írott ajánlása utolsó bekezdését, amely az 
előadó szerint egyfajta értékelés is a fiatalabb gene
ráció részéről.

Az ünnepi előadást követően az elnök felolvasta 
azokat az üdvözleteket, amelyek a Közgyűlésre ér
keztek S e b e s t y é n  Károlytól és B e s e  Vilmostól. 
LATORCZAI János ipari és kereskedelmi miniszter 
nevében a jelenlévő FÜST Antal köszöntötte az Egye
sületet.

A K özgyűlés résztvevői
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Az alapítók nevében CSÍKY Gábor kért szót, aki 
elsősorban a magyar kőolajbányászatban dolgozó 
geofizikusok érdemeit méltatta.

Az ünnepi blokkot BODOKY Gergely fuvolaszáma 
zárta.

Az ifjú muzsikusok produkcióit az elnök EÖTVÖS 
Lorándnak, az ingát a fuvolához hasonlító szavainak 
felidézésével köszönte meg: „...Egyszerű, mint a 
Hamlet fuvolája, csak játszani kell tudni rajta, s úgy, 
mint abból a zenész gyönyörködtető változatokat tud 
kicsalni, úgy ebből (mármint az Eötvös-ingából) a 
fizikus a maga nem kisebb gyönyörűségére kiolvas
hatja a nehézség legfinomabb változásait."

A  szünet után FERENCZY László titkár az elnökség 
írásbeli beszámolóját egészítette ki. Elmondta, hogy 
az írásos anyag elkészülte óta mintegy 20 fővel csök
kent az Egyesület taglétszáma. (Jelenleg kb. 650 
tagja van Egyesületünknek.)

A szakértői engedélyek meghosszabbításával kap
csolatban ismertette a MTESZ új — még kidolgozás 
alatt álló — szabályzatának fontosabb pontjait, ame
lyet a készülő kamarai törvény is befolyásolni fog. 
Az új szakértői rendszer életbelépése 1995-ben vár
ható.

A szabályozási rendszer elfogadásáig Egyesüle
tünk változatlan formában adja ki, ill. hosszabbítja 
meg a szakértői engedélyeket.

Ezt követően a titkár az idei nagyrendezvényekről 
szólt, elsőként az Ifjúsági Ankétről, melyet az Ifjú
sági Bizottság az idén újszerű formában hirdetett 
meg.

Az idei vándorgyűlés október 13-15-én Sárospa
takon közösen kerül megrendezésre a Magyarhoni 
Földtani Társulattal.

Kiemelte, hogy a gazdálkodással kapcsolatban a 
legörömtelibb tény, hogy az Egyesület továbbra is 
működőképes. A tartósan lekötött alaptőke nem 
csökkent, az Egyesület csak a kamatokat használta 
és a jövőben is azt használja fel működéséhez. A 
kiadások az 1992. évi tételekhez képest mintegy 
12 %-kal növekedtek.

Ezután előterjesztette az Egyesület elnökségének 
javaslatát a tagdíjak emelésére vonatkozóan. (Utol
jára 1990-ben volt tagdíjemelés.) A javasolt évi tag* 
díj 500 Ft, de nyugdíjasoknak és diákoknak csak 
250 Ft. Az emelés ellenére a tagdíjak a jövőben is 
csak töredékét fedezik a várható kiadásolaiak.

Befejezésképpen köszönetét mondott azon tagtár
sainknak és a vállalatoknak, akik az elmúlt időszak
ban segítették Egyesületünk munkáját.

Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját UJFALUSY 
Antal, a bizottság elnöke tartotta, aki az alábbiakról 
tájékoztatta a Közgyűlés résztvevőit:

Az Egyesület gazdálkodása az elmúlt években sta
bilizálódott, önfenntartóvá vált. Hosszabb távon az 
eredmény csökkenő tendenciát mutat, ami a megbí
zásos munkák csökkenéséből adódik. A tagdíjbevétel 
mindössze 130 140 Ft. A jogi tagdíjak az 1992-es 
1 572 000 Ft-ról 1993-ban 2 275 000 Ft-ra emel
kedtek. Kiadásaink között a legnagyobb tételt a Ma
gyar Geofizika lap jelenti: évi négy megjelentetése 
847 000.- Ft-ba került. Az Egyesület rendelkezésére 
álló devizakeret összege 221 154 Ft, utazásra (szál
lás, napidíj stb.) 934 286 Ft fordítható.

Befejezésképpen ismertette az Egyesület működé
sével kapcsolatban a MTESZ-revizor által tett észre

vételeket: (1.) Közgyűlési hatáskörbe tartozik az 
Alapszabály kiegészítése a tagsági díjat nem fizető  
tagok kizárási folyamatának pontos definiálásával. 
(2.) Az Alapszabály 15. §-a kiegészítendő olyan ér
telemben, hogy az Ellenőrző Bizottság vezetője és 
tagjai más tisztségre nem választhatók, továbbá az 
Ügyrend 9. §-ába be kell venni, hogy az ott felsorolt 
intézkedések a számviteli törvény betartására hivat
kozással történjenek

Az Ellenőrző Bizottság vezetője javasolta a szám
viteli adatok elfogadását, mert megállapítható, hogy 
az Egyesület gazdálkodása az elmúlt évekhez képest 
takarékosabbnak bizonyult.

Az elnök ezután felkérte NEMESI Lászlót, a Kura
tórium elnökét a Magyar Geofizikusokért Alapít
vány beszámolójának megtartására. (A beszámoló 
szövegét lapunk közli.)

KISS Bertalan alelnök az Etikai Kódex tervezetét 
ismertette. Az Alapszabály 7.§ -a kiegészülne a Köz
gyűlés által elfogadott Etikai Kódexszel, amely az 
Egyesület minden tagjára nézve kötelező erejű lenne. 
A Magyar Geofizika 1993. évi 4. számában megje
lent írásos anyaghoz javaslatokat, kiegészítéseket 
kért.

A hozzászólók sorában elsőnek BERTA Zsolt ka
pott szót. Megemlékezve a Mecseki csoport korábbi 
szakmai tevékenységéről, a jelenlegi nehéz helyzetet 
ismertette. Félő, hogy a bányageofizika néhány éven 
belül teljesen megszűnik. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a fennálló vállalkozások konkurrenciát jelent
hetnek egymásnak. Ennek elkerülése érdekében Ba
ranyában az érdekeltek egy olyan döntést hoztak, 
amelynek értelmében megpróbálnak — akár pilla
natnyi egyéni érdekük ellenére is— egymásnak segí
teni. A Mecsek-hegységben folyó hulladéktárolás 
szakmai előkészítése ügyében várják a hazai szak
emberek jelentkezését. ACZÉL Etelka megköszönte 
az Egyesület történetének megírásában részt vevő 
tagtársak segítségét és a Magyar Geofizika erőfeszí
tését, hogy a lap még a Közgyűlés előtt a tagság 
kezébe kerülhetett.

BODOKY Tamás a lap szerkesztősége nevében el
mondta, hogy a dicséret nagy részét TÓTH Lajos 
érdemli, aki határtalan kitartással és szorgalommal, 
időt nem kímélve végezte ezt a munkát. Ezúton fe
jezte ki köszönetét a kiadónak (ELGI) is.

A Közgyűlés elismerését fejezte ki a Magyar Geofizika 
szerkesztőségének (TÓTH Lajos szerkesztő)

BALOGH Iván szerint az Egyesületnek többet kel
lene a kis társaságok problémáival foglalkozni. Jó 
lenne tudni például, hogy milyen törvények vonat
koznak ezekre a cégekre külföldön, milyen gazdasá
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gi szabályozások, versenyszabályok, szankciók lé
teznek stb.

KAKAS Kristóf szerint célszerű Etikai Kódexet 
készíteni, de a jelenlegi tervezet még kiegészítésre 
szorul. Szükség lenne egy olyan, a szakma érdekeit 
néző szervezetre, amely embereket, tevékenysége
ket, vagy cégeket minősít, ajánlások formájában, 
etikai véleményezés formájában. Konkrét javaslata 
nincs, de valamit hiányol még az előterjesztésből.

FERENCZY László a szakértői tevékenység végzé
séhez is feltételként előírt etikai kódex szükségessé
gét húzta alá és javasolta, hogy az Egyesület Etikai 
Kódexét a tagság fogadja el egy olyan kiegészítéssel, 
amely a Kamarai törvénytől függően kerülne megha
tározásra.

DRASKOVITS Pál hozzászólásában, az Etikai Kó
dexszel kapcsolatban, az etikátlan magatartás szank
cionálását kérte.

A kérdésre KISS Bertalan azt válaszolta, hogy 
amennyiben ilyen magatartás az Elnökség tudomá
sára jut, úgy egy ún. ad hoc etikai bizottság fog 
alakulni az ügy kivizsgálására.

BODOKY Tamás arra hívta fel a tagtársak figyel
mét, hogy az előző Magyar Geofizika számban meg
jelent az SEG Etikai Kodexe, ezt kellene figyelmesen 
elolvasni és javasolta az egyesületi Etikai Kódex 
lerövidítését.

FARKAS István BALOGH Ivánnak válaszolva el
mondta, hogy a kisvállalkozásoknak a Magyar Geo
lógiai Szolgálat a szakhatósági tevékenységi kör és 
az állami földtani adatok tekintetében tud segíteni.

POSGAY Károly a szeptember 12-17. közötti 
Mélyszeizmikus Konferenciára hívta fel a jelenlévők 
figyelmét. Ismertette a rendezés körülményeit és 
anyagi nehézségeit, majd felsorolta a konferencia 
témaköreit.

NAGY Zoltán elmondta, hogy amikor az Egyesület 
egy-egy rendezvényéhez támogatót kér (pl. a Mély
szeizmikus Konferenciára) a megkérdezettek ilyen
kor mindig kiváncsiak a saját források nagyságára is. 
Ebből a megfontolásból javasolja a tagdíjemelés el
fogadását.

Az elnök ezután szavazásra tette fel a beszámoló
kat. Elsőként az Elnökség 1993. évi beszámolója és 
az Ellenőrző Bizottság beszámolója — az elhangzott 
kiegészítésekkel — került elfogadásra, majd a java
solt tagdíjemelés, amelyet a Közgyűlés egyhangúlag 
támogatott.

Az Etikai Kódex a Közgyűlés egyhangú döntése 
szerint szükséges. Az előterjesztett (a Magyar Geo
fizikában közzétett) Etikai Kódex KAKAS Kristóf és 
DRASKOVITS Pál javaslatait figyelembevéve módo
sításra kerül (melyhez az elnök felkérte a felszólalók 
közreműködését is). Ez a javaslat 4 ellenszavazattal 
és 8 tartózkodással szintén elfogadásra került.

Ezután a kitüntetések átadására került sor.
Egyed László Emlékérmet kapott BENCZE Pál okle

veles geofizikus-mérnök, a műszaki tudományok 
doktora, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató- 
intézete Aeronómiai Osztályának tudományos 
osztályvezetője és HORVÁTH Ferenc okleveles ge
ofizikus, a földtudományok kandidátusa, az ELTE 
Geofizikai Tanszék Akadémiai Kutatócsoportjá
nak tudományos főmunkatársa.
BENCZE Pál a hazai légköri elektromos kutatás és 

ionoszférakutatás meghatározó személyisége, akinek

e kutatások bevezetésében a Nagycenk melletti ob
szervatóriumban kezdeményező szerepe volt. A  hat
vanas évektől kezdve az ionoszférakutatás számos 
elméleti és gyakorlati problémájával foglalkozott, 
így az elektronsűrűség számításától kezdve az io- 
noszférában lejátszódó dinamikus folyamatok vizs
gálatáig. Módszert dolgozott ki a turbulens diffúziós 
együttható meghatározására, tanulmányozta az 
egyenlítői gyűrűáramokból kicsapódó részecskék 
energiaátadását, réspt vett az ke
retében a VERTIKAL geofizikai rakéták adatainak 
feldolgozásában és értelmezésében.

Széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszert épített 
ki, és hazai tudományos bizottságokban, egyesüle
tekben is — így nem utolsósorban a Magyar Geofi
zikusok Egyesületében, amelynek Soproni Csoport
jában kezdettől tisztséget visel (jelenleg —
mindig készséges és igen aktív partnernek bizonyult.

1967-től oktat az ELTE Geofizikai Tanszékén, 
majd a Meteorológiai Tanszéken. Címzetes egyetemi 
tanár. Jelenleg tanszékvezetője az Erdészeti és Fa
ipari Egyetem MTA GGKI-be kihelyezett földtudo
mányi tanszékének.

Publikációinak száma megközelíti a másfél százat.
MTESZ díjas, a Fonó Albert és Renner János 

Emlékérem kitüntetettje.

HORVÁTH Ferenc főbb kutatási területein: tekto
nika és környezetfizika, medencefejlődés és kő olaj
kutatás, geotermika és geotermikus energiahaszno
sítás, 70-nél több tanulmányt publikált döntően nem
zetközi folyóiratokban. Három egyetemi jegyzetet, 
illetve tankönyvet írt és két sikeres monográfiát szer
kesztett.

Számos hazai és nemzetközi projektet vezetett, il
letve azokban tevékenyen részt vett. (Csupán e pro
jektek külföldi helyeit említve: Cambridge/USA, Ná
poly, Cambridge/Anglia, Karlsruhe stb.)

Neves hazai és nemzetközi folyóiratok, mint pl. a 
TECTONOPHYSICS szerkesztőbizottságának tagja 
(1992—), a „ European Union o f  Geosciences ” tisz
teleti tagja (1988), és 1991-ben az „Academia Euro- 
peae ” is tagjául választotta.

A Pannon medence mélyszerkezetének és fejlődé
sének egyik legaktívabb kutatója. Összefoglaló ta
nulmányainak értékét számos hivatkozással jelezték  
vissza mind hazai, mind nemzeközi kutatók. Külföl
dön az egyik legjobban ismert és elismert hazai szak
ember.

A z  Egyesület Elnöksége Renner János Emlékérem
mel tüntette ki
—  NEMESI Lászlót, az ELGI osztályvezetőjét az 

Egyesületben és annak érdekében végzett te
vékenysége elismeréseként, valamint 1990 
óta a Magyar Geofizikusokért alapítvány Ku
ratóriumának elnökeként kifejtett, széleskörű 
elismerést kiváltó, odaadó munkájáért és

—  ORMOS Tamást, a Miskoci Egyetem Geofizi
kai tanszékének adjunktusát az Egyesületben 
és annak érdekében éveken át végzett tevé
kenységéért, nagyrendezvényeink szervezé
sében és lebonyolításában való aktív közre
működéséért, Egyesületünk nemzetközi te
kintélyének növeléséért, valamint az Észak-
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Jutalomátadás

Magyarországi Csoport titkáraként kifejtett 
munkájáért.

Az Elnökség az Egyesületben végzett kimagasló 
társadalmi tevékenységéért Egyesületi emléklapot 
adományozott BARANYAI Pál (Pécs), BENKŐ Attila 
(Szolnok), MÄRCZ Győző (Sopron), ifj. SOMFAI At
tila (Budapest), SZŰCS Péter (Miskolc) tagtársaink
nak.

Az 1993-as év legjobb elméleti cikke:
CSEREPES László (ELTE): A földköpeny termikus 

konvekciójának szerkezete a numerikus modellszá
mítások eredményeinek tükrében című munkája 
(Magyar Geofizika, 34, 1).

Az 1993-as év legjobb gyakorlati cikke:
LENKEY László (ELTE): A tiszakécskei hőano

mália vizsgálata termikus konvekció numerikus mo

dellezésével című munkája (Magyar Geofizika, 
34, 1).
Társadalmi munkájukért az Egyesület az alábbi tag

társakat jutalmazta: BODRI Bertalan, László Csa
ba, TÖRKÖLY József, Szabó Imre, JÁNVÁRINÉ 
KÁNTOR Ilona, Gayer Ferenc és VARGÁNÉ TÓTH 
Ilona.
A jutalmazások után az Egyesület új elnöke, Kiss 

Bertalan a Titkárság munkatársainak, BELLÉR Évá
nak és SZIKORA Hildának odaadó munkáját nagy 
csokor virággal köszönte meg.

Ezt követően BÉRCZI István kért szót, aki a Ma
gyarhoni Földtani Társulat elnökeként a Társulat 
újonnan választott elnöksége nevében köszöntötte 
Közgyűlésünket.

Ezután került sor az egyesületi alelnökválasztás 
előkészítésének és a szavazás eredményének ismer
tetésére. A GADÓ Károly által vezetett Jelölőbizott
ság az alelnöki tisztségre KÉSMÁRKY Istvánt (GES 
Kft.) és DRASKOVTTS Pált (ELGI) javasolta. A levél- 
beni szavazás végeredményét HURSÁN László, a 
Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette. A ki
küldött 665 szavazólapból 244 érkezett vissza, ame
lyek közül mindössze 1 bizonyult érvénytelennek. 
151 szavazattal (62 %) KÉSMÁRKY István lett az 
Egyesület új alelnöke. DRASKOVTTS Pál 90 (37 %) 
szavazatot kapott, ezenkívül TÁBORSZKI Gyula és 
VERŐ László nevére is érkezett 1-1 szavazat.

SZARKA László, mint leköszönő elnök felkérte az 
új alelnököt, KÉSMÁRKY Istvánt, hogy foglalja el 
helyét az elnökségi asztalnál, majd átadta a szót Kiss 
Bertalannak. Az Egyesület új elnöke a bizalmat meg
köszönve, a tagság támogatására számítva zárta a 
Közgyűlést. Kérte a szakmaszereteten alapuló hitet, 
ahogy az írás mondja: „Csak higgy erősen és minden 
bekövetkezhet, még az is, amit elképzeltél.”

A Közgyűlést az Országház kivilágított kupolájá
val egy magasságban lévő MTESZ étteremben jó 
hangulatú baráti vacsora zárta.

Ferenczy László, Molnár Károly

A MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 
BESZÁMOLÓJA AZ 1993. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL AZ 1994. ÁPRILIS 8-1 KÖZGYŰLÉSRE

Tisztelt Közgyűlés!

Mint tudják, a Magyar Geofizikusokért Alapít
ványt 1990. április 6-án hozta létre a Magyar Geofi
zikusok Egyesülete 300 000 Ft-os alaptőkével. Az 
Alapítvány két legfontosabb célja, hogy a rászoruló 
tagtársaknak szociális támogatást nyújtson, és hogy 
segítse a felnövekvő nemzedék tudományos fejlődését.

Meg kell mondanom, hogy ennek a célnak bizo
nyos irányú megváltoztatása az utóbbi két évben 
többször felmerült. Ennek indoka, hogy egykor nagy 
intézményeknek ma már olyan gondjai vannak, hogy 
nemzetközi szervezetekben tisztséget viselő, neves 
kutatóikat sem tudják elküldeni egy konferenciára. 
Az alapszabály módosítása azonban eddig törvényi

leg nem volt lehetséges. 1994. január 1-től az alapí
tónak joga van erre. Egyesületünk Elnöksége foglal
kozott is ezzel a gondolattal, de egyelőre ezt a kérdést 
elnapolta. Kuratóriumunk a változtatást nem javasolja.

Most szeretnék áttérni anyagi helyzetünk alakulá
sára:
Alaptőkénk 1991. januárjában 2,75 MFt,

1992. januárjában 5,75 MFt,
1993. januárjában 6,51 MFt,
1994. januárjában 6,83 MFt,

azaz az alaptőke már alig növekedett. Sőt, a növek
mény tekintélyes része (295 000 Ft) eredetileg 1993- 
as bevétel lett volna, csak az átutalás vakvágányra 
futott és kerülővel, csak 1994-ben ért el hozzánk. Az 
Egyesület 1994-ben mintegy 110 000 Ft-tal tudta tá-
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