dellezésével című munkája (M agyar Geofizika,
34, 1).

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

Társadalmi munkájukért az Egyesület az alábbi tag
társakat jutalmazta: BODRI Bertalan, László Csa
ba, TÖRKÖLY József, Szabó Imre, JÁNVÁRINÉ
KÁNTOR Ilona, G ayer Ferenc és VARGÁNÉ TÓTH
Ilona.
A jutalmazások után az Egyesület új elnöke, K iss
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 M a
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 levélbeni 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 K iss
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!
M int tudják, a M agyar 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
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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 1993as 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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Szeretném Önöket tájékoztatni 1994. évi célkitű
zéseinkről. A Kuratórium 1994. március 3-i ülésén a
következő lényegesebb határozatokat hozta:
N em esi L ászló, a K urató riu m elnöke

mogatni az Alapítványt. Állami intézmények viszont
elvileg sem támogathattak alapítványokat, és vala
mennyi, geofizikusokat foglalkoztató intézményünk
anyagi helyzete oly mértékben romlott, hogy Alapít
ványunk támogatására már nem tellett.
Az elmúlt négy év során a Kuratórium igyekezett
nem szórni a kamatokból befolyó pénzt, és így 1994.
január 1-én a pénztárunkban 10 M Ft volt. A „spóro
lás” ellenére azt kell mondanom, hogy úgy érezzük,
nem utasítottunk el egyetlen kérést sem, ha az nem
ellenkezett az alapító okirat szellemével és betűjével,
de lényegesnek tartottuk, hogy a kérelmezőt munka
adója erkölcsileg és anyagilag is támogassa.
Végül az 1993. évi konkrét kiadásokat az alábbi
akban ismertetem:

1) Tartósan (1 évre) lekötünk 8 MFt-ot,
(6 hóra) lekötünk 1 MFt-ot.
2) 1994-re tervezett kiadás (max.) 1,6 MFt.
3) Döntöttünk arról, hogy ebben az évben szociá
lis támogatásra 400 000 Ft-ot szánunk, és eb
ben az évben is támogatjuk az Ifjúsági Bizott
ságot az Ifjúsági Ankét megrendezésében, a
Tudományos Bizottságot a legjobb cikkek és
előadások jutalm azásához szükséges összegek
bizosításában. Szeretnénk azt is elérni, hogy
legalább az európai nagyrendezvényeibe
(EGS, EAEG) minél több, előadást is tartó 35
éven aluli tagtársunk eljuthasson.
Végül köszönetét kell mondanom azoknak a ked
ves tagtársaknak, akik 1993-ban anyagilag támogat
ták az Alapítványunkat.
Köszönetét mondunk azoknak az intézmények
nek, akik erkölcsileg támogatták Kuratóriumunk
működését és segítségünkre voltak véleményeikkel
döntéseink meghozatalában. Ugyanakkor kérni sze
retném azokat az intézményeket, amelyek sok geofi
zikust foglalkoztatnak, tegyék lehetővé, hogy a Ku
ratórium az ő munkatársaik érdekeit is képviselhes
se, azaz tegyék lehetővé, hogy a Kuratórium évi 2-3
ülésére még vidékről is felutazhassanak a kuratóriu
mi tagok.
Köszönöm mindannyiuknak a bizalmat, amit
igyekszünk megszolgálni, de várjuk észrevételeiket,
ibitikájukat is.
Nemesi László,
a Kuratórium elnöke

UTÓHANG A KÖZGYŰLÉSHEZ
A nagy elnökök rossz szokása, hogy megírják
emlékirataikat. Néha azonban a kisebb elnököknek
is eszébe jut, hogy az utókornak tudnia kellene, meny
nyire előrelátók, bölcsek és újra törekvők voltak
elnökségük idején. Ha ezt én (még) nem is akarom,
de a Közgyűlésen felvetett két probléma néhány
előzményét érdemesnek és hasznosnak tartom el
mondani, egyértelműen segítő szándékkal.
Az egyik felmerült kérdés az Etikai Kódex kiegé
szítése volt a szankcionálás módjával. M int ahogy a
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Közgyűlésen sem született erre jó javaslat, korábban
mi magunk és — gyenge vigasz — mások sem talál
tak általános érvényű megoldást.
Elnökségem ideje alatt már volt egy etikai ügy,
egy publikáció szerzői „elfelejtették” megemlíteni
néhány, a munkában részt vett kollégájuk nevét. A
megoldás némi fejtörés után az lett, hogy a cikket
megjelentető folyóiratban „helyreigazítást” adtak
közre a szerzők. De valóban megoldás volt ez? Nem.
A cikket olvasók, esetleg idézők, valószínűleg nem
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fogják elolvasni a később megjelent közleményt, így
az etikai vétség szenvedő alanyai csak részleges
elégtételt kaptak. Tudna-e valaki jobb megoldást találm, most már az Etikai Kódex ism eretéten?
Akkor még nem volt Etikai Kódex, helyette szü
letett az Egyesület tagságához írt levelem, ami —
most már teljesen világos — előkészítetlen és na
gyon bizonytalan lépés volt, talán érthetetlen is.
Azóta viszont megszületett Etikai Kódexünk és en
nek hatása remélhetőleg inkább az etikai vétségek
előfordulásának megelőzésében és nem a szankcio
nálásban fog megmutatkozni.
Némiképp megnyugtató, hogy az ilyen kérdések
ben sokkal járatosabb jogászok sem tudnak jobbat
kitalálni. A Közgyűlés után néhány nappal a Válasz
tási Etikai Bizottság (remélem, jól emlékszem a név
re) egyik képviselője mondta a rádióban, hogy előre
nem tudták eldönteni, mit fognak csinálni, ha felme
rül egy probléma. A konkrét esetet majd megvizsgál
ja egy ad hoc bizottság és eldönti, mi a teendő.
Azt hiszem, ennél többre a Magyar Geofizikusok
Egyesülete sem vállalkozhat, az elfogadott Etikai Kó
dex útmutatásait azonban komolyan kell vennünk.
Másik megjegyzésem a növekvő számú vállalko
zó Egyesületen belüli képviseletének, a vállalkozá
sokkal kapcsolatos problémák megoldásának előse
gítésére vonatkozik. Természetesen elnökségem
alatt már ez az ötlet is felmerült, pontosabban az,
hogy fórumot kellene biztosítani a rengeteg nehéz
séggel küszködő geofizikai vállalkozóknak. Tapasz
talatcseréjük — úgy gondoltuk — segítheti őket,
ötleteket adhat ahhoz, mit hogyan kell csinálni, an
nak ellenére, hogy végül is versenytársak. Akkor,
három évvel ezelőtt, korainak bizonyult a kezdemé
nyezés, nem sikerült megvalósítani. Az akkori ta

pasztalat arra int, hogy csak nagyon konkrét prog
rammal, gondos előkészítés után szabad belevágni a
most már mindenképpen időszerűbb találkozó? fó
rum? tapasztalatcsere? ötletbörze? megvalósításába,
különben csak az érdektelen és értelmetlen tanácsko
zások számát gyarapítjuk. Azt sem szabad szem elől
téveszteni, hogy a készülő kamarai törvény mind az
etikai kérdésekkel, mind a vállalkozásokkal valami
módon foglalkozni fog, és ezzel a társadalmi egye
sületek szerepe is változni fog.
Végül — felhatalmazás nélkül — egy kiegészítés
dr. FARKAS Istvánnak, a Magyar Geológiai Szolgálat
(akkor még csak) megbízott főigazgatójának köz
gyűlési hozzászólásához. A 132/1993. (IX.29.) szá
mú kormányrendelet meghatározza az MGSZ szakhatósági, szakvéleményezési tevékenységét. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy a szakvélemény elké
szítéséhez szükséges geofizikai méréseket az MGSZ
el tudja végezni vagy végeztetni. A M agyar Bányá
szati Hivatal illetékeseinek véleménye szerint „ha
nincs adat, nincs szakvélemény”. A geofizikai kuta
tás szükségességét tehát még a szakvélemény kérése
előtt kellene elfogadtatni azzal az indokkal, hogy a
terv elfogadására nagyobb az esély, ha megfelelő
geofizikai alátámasztása van. A M agyar Geológiai
Szolgálat szakhatósági, szakvéleményezési tevé
kenysége — a jelenlegi költségvetési támogatás m el
lett, amelynek egy MGSZ-alkalmazottra eső értéke
messze elmarad a nyugat-európai átlagtól — legfel
jebb közvetve támaszthat geofizikai kutatási igényt.
Ha mindezt a Közgyűlésen mondtam volna el, a
jelenlévők kénytelenek lettek volna végighallgatni,
így azonban az első néhány mondat után tovább
lapozhatott az, aki nem kiváncsi az ilyen eszmefut
tatásokra.
Verő László

ÁBELE FERENC AZ SPWLA BUDAPEST CHAPTER ÚJ ALELNÖKE
Az MGE keretein belül műkö
dő SPWLA Budapest Chapter „le
velező” választás útján lebonyolí
totta 1994. évi alelnökválasztását.

Összesen 48 szavazat érkezett be, ebből 34 jutott
13 SALAMON B atúm ak és 1
LABÓCZKY Enidnek. így az 1994-95. évi alelnök
ÁBELE Ferenc lett.
Bodoky Tamás
ÁBELE Ferencnek,

FERENCZY LÁSZLÓ KÉPVISELI AZ MGE-T A FÖLDTANI TANÁCSBAN
A M agyar Geológiai Szolgálat azzal a kéréssel
fordult az Egyesület elnökségéhez, hogy egy képvi
selőjét delegálja a most felállítandó Földtani Tanács
ba, amely a Magyar Geológiai Szolgálatról szóló

kormányrendelet szerint az MGSZ főigazgatója mel
lett javaslattevő, véleményező jogkörrel működik.
Az MGE elnöksége egyhangú szavazással
FERENCZY László titkárt jelölte erre a feladatra.
Bodoky Tamás
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