
A MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK BESZÁ
MOLÓJA AZ MGE 1995. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉN

Tisztelt Közgyűlés !

A Magyar Geofizikusok Egyesülete éppen öt éve, 
1990. április 6-án hozta létre Alapítványunkat. Mint 
tudják, az Alapítvány két legfontosabb célja az ifjú 
szakemberek tudományos fejlődésének elősegítése, 
és szociálisan rászoruló tagtársaink szerény támoga
tása. A Kuratórium kilenc tagja ennek érdekében 
fáradozik és várja az Önök véleményét, hogy tevé
kenységünkkel egyetértenek vagy sem.

Gazdálkodásunk alapelve, hogy lehetőleg az alap
tőkének csak a hozadékához nyúljunk. Ez eddig si
került, sőt voltak olyan esztendők, amikor nem me
rült fel igény még az előző évi kamatok felhasználá
sára sem. Ilyen volt az 1994-es esztendő is. így 
állhatott elő az a helyzet, hogy noha az Alapítványba 
1994 végéig összesen 7,23 MFt-t fizettek be intéz
mények és magánszemélyek, pénztárunkban 1995. 
március elején 11,5 MFt van, az előző év hasonló 
időszakában jegyzett 10 MFt-vel szemben.

Ezt az összeget, pénzügyi szakemberek tanácsai
nak megfelelően, a mindenkori kamatlehetőségeket 
figyelembe véve igyekszünk államilag garantált be
tétekben, hosszabb-rövidebb időre lekötni.

E bevezető után nézzük meg részletesen 1994. évi 
bevételeink és kiadásaink alakulását:

BEVÉTELEK:
Magyar Geofizikusok Egyesü
lete 360 000 Ft
P o g á c s á s  György 5 000 Ft
ifj. Somfai Attila 5 000 Ft
KÉSMÁRKY István 20 000 Ft
1994. évi kamatbevételek 1 817 341 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 207 341 Ft

Mindenekelőtt szeretném közölni, hogy 18 olyan 
tagtársunkon kívántunk segíteni, akik az APEH felé 
igazolható módon a létminimum alatt vannak. (Adó
mentes jövedelemről lévén szó, ez sajnos, alapfelté
tel.) Mivel valamennyien tisztességben megőszült, 
nemegyszer kiemelkedő tudományos sikerekben 
gazdag, aktív pályafutás után, sőt vezető beosztásból 
mentek nyugdíjba, hihetetlenül szomorú, hogy ide 
jutottak és méltányosságból kémem kell Önöket: 
tekintsenek el a névsor ismertetésétől.

Ugyanakkor azt is kérem minden tagtársunktól, 
hogy akinek információi vannak nehéz körülmények 
között élő bajba jutott társainkról, azok biztassák a 
rászorulót a segítségkérésre, vagy tegyék meg ezt 
helyettük.

A következőkben szeretnék kitérni 1995. évi ter
veinkre.

A Kuratórium 1995. I. negyedévi ülésén az aláb-

KIADÁSOK:
1) Tanulmányutak, konferenciák:

SŐRÉS László, Grenoble (EGS) 26 000 Ft 
LENKEY László, Amszterdam 
(TEMPUS) 42 000 Ft
FANCSnc Tamás, Bécs (EAEG) 31 000 Ft
PÁNCSICS Zoltán, Leeds 
(WEEGP) 42 620 Ft

2) Ifjúsági Ankét díjai 65 000 Ft
3) Legjobb cikkek jutalmazása 40 000 Ft
4) Szenior kirándulás költségei 22 089 Ft
5) Nyugdíjas találkozó költségei 4 600 Ft
6) Bankköltség 1 454 Ft
7) Egyéb (anyag, posta, terembér
let, pénzügyi adminisztráció költ
ségei) 67 400 Ft
8) Szociális támogatás 415 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 757 163 Ft

Néhány megjegyzést szeretnék fűzni a szociális 
támogatásokhoz.
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— Az egyéb költségek általában nem tervezhetők 
pontosan.

Befejezésül köszönetét kell mondanom mind
azoknak, akik anyagilag és erkölcsileg támogatták az 
Alapítványt.

Külön köszönjük, hogy a Kuratórium tagjait fog
lalkoztató intézmények, előző évi kérésünknek ele

get téve, biztosították, sőt finanszírozták a kuratóri
umi üléseken való részvételünket.

Ezúton is köszönjük belénk vetett bizalmukat, 
amit továbbra is igyekszünk megszolgálni. Várjuk 
észrevételeiket, kritikájukat és kérjük további segít
ségüket.

Nemesi László, 
a Kuratórium elnöke

IFJÚSÁGI ANKÉT 1995

Az idei Ifjúsági Ankét április 20-21. között került 
megrendezésre Egerben.

Az előző évek hagyományát folytatva az idei év
ben is tartottak előadásokat a fiatal szakemberek, 
meghívott előadók, s maradt helye a szórakozásnak 
is.

Néhány számadat a rendezvénnyel kapcsolatban:
— 57 résztvevője volt a rendezvénynek,
— 16 előadás hangzott el,
— 4 díjat osztott ki a zsűri, s külön értékelte a 

legjobb első előadót,
— 1 díjat ajánlott fel, s ítélt oda a GES Kft.,
— 184 db pogácsa fogyott el a Szépasszony völ

gyében lévő pincében.
A legfiatalabb geofizikus korosztály, közöttük 

számos egyetemi hallgató képviseltette magát nagy 
számban, de tapasztaltabb kollégák is megtisztelték 
rendezvényünket. Külön öröm volt számunkra, hogy 
a jelenlegi elnökség számos tagja is részt vett az idei 
Ifjúsági Ankéton.

Az előadások tartalmukban tükrözték az egyetemi 
kutatómunkák és az ipari gyakorlat tapasztalatait. Az 
ifjú szakemberek részére a bemutatkozáson kívül ez 
az alkalom lehetőséget adott a megmérettetésre, elő
adókészségük fejlesztésére.

A zsűri nagy szakértelemmel, odafigyeléssel egy 
előre összeállított szempontrendszer alapján pontoz
ta az előadásokat a tartalom, előadásmód, ábrák mi
nősége s a rendelkezésre álló idővel való gazdálko
dás fegyelme szerint. Külön pontot kaptak az első 
előadók. A zsűri egyhangú véleménye szerint a kö
vetkező díjak születtek:

I. TÓTH Tamás, Magyari Orsolya (ELTE Geofizi
kai Tanszék): Nagyfelbontású szeizmikus méré
sek a Dunán,

II. K e s z t h e l y i Zoltán, O r o s z  József (GES Kft.): 
Alacsony frekvenciás spektrum-kiegyenlítés al
kalmazása az alaphegységi szerkezetek kutatásá
ban,

III. Ahmed AMRAN (ME Geofizikai Tanszék): Fel
színközeli inhomogén összletben terjedő Love-tí- 
pusú hullámok diszperzió adatainak inverziója,

III. BALOGH András (Geoinform Kft.): Pulzációs 
interferencia vizsgálatok hazai alkalmazásának 
alapjai,

Legjobb első előadó: G y ŐRFI Ildikó (MÓL Rt. 
KTÁ): Somogyudvarhely és Nagyatád környéké

nek szénhidrogén generációs és migrációs viszo
nyai,

Közönségdíj: Ahmed AMRAN (ME Geofizikai Tan
szék): Felszínközeli inhomogén összletben terjedő 
Love-típusú hullámok diszperzió adatainak inver
ziója,

GES Kft. díja:Ahmed AMRAN (ME Geofizikai Tan
szék): Felszínközeli inhomogén összletben terje
dő Love-típusú hullámok diszperzió adatainak in
verziója.

Az I., II., III. helyezetteknek és a közönségdíjas
nak járó pénzjutalmat: 20, 15, 10, 10 és 5 ezer Ft-ot 
a Magyar Geofizikusokért Alapítvány ajánlotta fel. 
A helyezettek a díjakat az MGE Kőszegen megren
dezésre került Vándorgyűlésén vehették át. Egyúttal 
KÉSMÁRKY István, az MGE elnöke felkérte TÓTH 
Tamást, hogy előadását tartsa meg a Vándorgyűlé
sen.

A legjobb első előadó jutalma a Zürichben meg
rendezésre került Geophysical Activity programon 
való részvétel finanszírozása volt, szintén a Magyar 
Geofizikusokért Alapítvány segítségével.

A GES Kft., amely egyben az előadóknak nyújtott 
ajándékokkal támogatója is rendezvényünknek, 
10 ezer Ft-os díjat ítélt oda, melyet KÉSMARKY Ist
ván adott át.

A szakmai rendezvény színvonalát emelte a 
MOBIL németországi képviselőinek előadása, akik 
a szervezet felépítésének és a projekt munkarendszer 
ismertetésével engedtek belepillantani vállalati kul
túrájukba, illetve a németországi és magyar kon
cessziós lehetőségekről beszéltek röviden. A szakma 
másik oldalát mutatta be dr. FARKAS István, aki a 
MGSZ állami földtani feladatairól tartott előadást.

Az érdekfeszítő szakmai előadások mellett az If
júsági Bizottság most is gondoskodott szórakozási 
lehetőségről. Pihenésképpen és közös szórakozási 
lehetőségként a Szépasszony völgyében gyűltek 
össze a kollégák vacsorára, s borozgatás közbeni 
tapasztalatcserére, ismerkedésre.

Összegzésként elmondható, hogy jó hangulatú, 
sikeres rendezvény volt az idei is. Köszönet minden
kinek, aki személyes közreműködésével, anyagi le
hetőségeivel hozzájárult ehhez. Külön köszönet a 
háttérben és a színfalak mögött közreműködő Ifjúsá
gi Bizottság tagjainak.

Labóczki Enid 
IB elnök
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