MGE
AZ MGE KÖZGYŰLÉSE ELÉ
1996. április 12-én a M agyar G eofizikusok
Egyesülete nemcsak egy egyszerű éves közgyűlést
tart, hanem az éves beszámolón túl mód van egy
hosszabb, hároméves ciklusra is visszatekinteni. Az
alapszabályunknak megfelelő, háromévenként ese
dékes tisztségviselő-választások lebonyolítása után
vagyunk, remélhetőleg tagságunk és az új vezetőség
hasznosítani tudja a megfogalmazandó észrevétele
ket, tapasztalatokat, következtetéseket. Beszámoló
mat a szakosztályok elnökeinek részletes jelentései
alapján állítottam össze, ehhez igyekeztem hozzáten
ni saját gondolataimat.

A geofizikus szakma és az egyesületi
tevékenység helyzete
Közhelyszerűen hangzik, hogy szakmánk nincs
könnyű helyzetben. Az utóbbi években számos bá
nya zárta be kapuit, ennek következtében sok, nyers
anyagkutatással kapcsolatos munkahely szűnt meg.
Jelentős átszervezések, illetve leépítések voltak a
földtannal, geofizikai kutatással kapcsolatos egyéb
intézményeknél, vállalatoknál is. Számos kollégánk
vált munkanélkülivé, sokan kényszerültek a pálya
ideiglenes vagy végleges elhagyására. A talpon ma
radt cégek is keserves küzdelmet folytatnak fennma
radásukért a nyílttá és kíméletlenné váló piaci viszo
nyok között. Reméljük, hogy ilyen körülm ények
között felértékelődik az egyéni tudás, kezdem é
nyezőképesség, kreativitás és vállalkozói készség.
Nyilvánvaló, hogy a szakma műveléséhez ezekre az
erényekre fokozódó mértékben szükség lesz és re
mélhető, hogy ez hosszabb távon pozitív szelekciót
fog eredményezni. Büszkék lehetünk rá ugyanakkor,
hogy több magyar geofizikai szerviz vállalat tudott
külföldi munkákat megszerezni, és a múlt évben
Magyarországon megjelent külföldi olajvállalatoktól
is nyertek el és kiviteleztek jelentős munkákat a
megrendelők megelégedésére, ezzel is öregbítve a
magyar geofizika jó hírnevét.
A vázolt körülmények hatással voltak egyesü
letünk életére is, mely különféle helyzetben levő
cégek zömmel geofizikus alkalmazottainak szakmai
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képviseletét van hivatva ellátni. A tagság egyesületi
aktivitását természetesen korlátozza a munkahelyi
feladataik ellátása, de a színvonalas egyesületi mun
ka a munkaadókkal is beláttathatja: nem engedhetik
meg maguknak azt, hogy alkalmazottaikat szakmai
fejlődésükben gátolják és ne engedjék el őket az
egyesületi rendezvényekre... A tagság létszáma és
aktivitása az elmúlt években némileg csökkent, de ez
a folyamat lassulni látszik és remélhetőleg a tenden
cia nem folytatódik. Reméljük, hogy az új körül
ményeknek megfelelően kialakul egy új egyensúlyi
állapot. A statisztikai adatokat itt nem részletezem,
de a nehézségek ellenére a területi csoportokban és
szakosztályokban a munka az elmúlt időszakban is
rendszeresen folyt és a nagyobb rendezvények is
kifejezetten sikeresek voltak. Örvendetesen bővültek
tagtársaink külföldi kapcsolatai és sokan voltak ak
tívak egyéb társegyesületek rendezvényein is. Az
egyesületi és külföldi rendezvényeken kifejtett ak
tivitásukért elsősorban az ELGI és a MÓL Rt. geo
fizikusait illeti dicséret.
Az egyesületi tevékenység egyik legnagyobb le
hetséges haszna a határos szakterületek integrálása
és a köztük folyó információáramlás segítése. E
területen ki kell emelni a Szénhidrogén Szakosztály
tevékenységét, mely számos nagy látogatottságú,
sikeres rendezvényt mutatott fel az elmúlt néhány év
alatt.

Pályakezdő fiatalok helyzete
Szomorú tény, hogy a Miskolci Egyetemen és az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett geofi
zikusok közül viszonylag kevesen tudnak elhelyez
kedni a szakmán belül. Az még szomorúbb, hogy
sok esetben az ilyen cégeknél kapott szerény anyagi
elismerés az, ami nem kellően vonzó... Nem az
akkori viszonyokat kívánnám idealizálni, de szeret
ném megemlíteni édesapám esetét, aki a harmincas
évek derekán, friss általános mérnöki diplomájával
két évig „ínséges mérnökként” illetmény nélkül dol
gozott, mielőtt státuszt és fizetést kapott volna. Ezt
a mai szemmel talán mosolyogtatóan hangzó esetet
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azért mondom el, mert egyáltalán nem vicc. Ál
talánosságban igaz, hogy ha a nehéz körülmények
hez való alkalmazkodásról és az egzisztencia kemény
munkával való megalapozásáról esik szó, akkor re
ményei és esélyei elsősorban a most pályakezdő
fiataloknak lehetnek...
Az évente megrendezett Ifjúsági Ankétjaink min
denesetre sikeresek és ez elsősorban az egyetemek
jó munkáját dicséri. A 80-as évektől kezdve jelen
tősen nőtt annak lehetősége, hogy a fiatal szakem
berek külföldi szakmai gyakorlatot szerezzenek. El
mondhatjuk, hogy ilyen tapasztalatok itthon is javít
ják az elhelyezkedési esélyeket. A jövőt viszont nem
feltétlenül érdemes (csak) nagy cégek alkalmazottaiként elképzelni, elsősorban a környezeti geofizika
területén remélhető, hogy kis cégek is számos szak
embernek fognak tudni munkát adni.

Nyugdíjas kollégáink helyzete
Nem akarok közhelyeket ismételni, a nyugdíjasok
helyzete közismert. Arra buzdíthatjuk kollégáinkat,
hogy nyugalomba vonulásuk után maradjanak az
Egyesület tagjai. A rendezvények látogatásával meg
őrizhetik, ápolhatják emberi és szakmai kapcsolatai
kat. Több egyesületi rendezvény és kirándulás kife
jezetten az 6 számukra szerveződik. Dicsekvés nél
kül elmondhatjuk, hogy ezek a rendezvények kelle
mesre, jóra szoktak sikerülni. Végül, de nem utol
sósorban említem meg, hogy az Egyesület Magyar
Geofizikusokért Alapítványa — ha szerény mérték
ben is — de képes anyagilag is segíteni idősebb vagy
nehéz helyzetben levő kollégáinkon. Megható, hogy
sok idős és tényleg nagyon nehéz körülmények kö
zött élő tagtársunk emberi tartásból és büszkeségből
nem hajlandó magától kérni és igénybe venni ezeket
a lehetőségeket. Minden tagtársunkat kérem, hogy
ha ilyen rászorult kollégáról vagy hozzátartozójáról
tud, tartsa kötelességének az Alapítvány informá
lását.

Az egyesületi munkáról, további teendőkről

nekelőtt a területi csoportok és szakosztályok mun
káját kell kiemelnem. Látnunk kell, hogy az Egye
sület legfontosabb feladata a szakmai közélet és a
szakmai ismeretterjesztés fenntartása, és ez éppen a
szakosztályi rendezvényeken, konferenciákon és
nem utolsósorban az Egyesület lapjának, a Magyar
Geofizikának a kiadásában valósul meg. Az infor
mációáramlás és szakmai továbbképzés fontosságára
az világít rá a legjobban, hogy az elmúlt években
minden ilyen tanulási és továbbképzési lehetőség
jelentősen megdrágult, illetve a piaci szférába került.
A jövőben tudatosabban kell törekednünk az Európai
Geofizikai Egyesület (EAGE) ilyen célokra meg
kapható támogatásainak elnyerésére, és a hazai cé
gek teherbíró képességének megfelelő „önköltsé
ges” alapú továbbképzések szervezésére.
Végül szeretném hangsúlyozni, hogy a szakma
korábban említett nehézségei ellenére sem szabad
elvesztenünk önbecsülésünket, sőt, még szívósabban kell dolgoznunk azon, hogy a közvélemény is
megtudja és elismerje, hogy a jólétünk számára
nélkülözhetetlen nyersanyagokat csak a mindenkori
csúcstechnológiákat alkalmazó kutatással lehet meg
találni.
Ezúton szeretném megköszönni minden tagtár
sunk, választott tisztségviselőnk és alkalmazottunk
részvételét az Egyesület munkájában. További, mi
nél aktívabb részvételükhöz jó erőt, egészséget kívá
nok. Külön köszönetét mondok a befizetett egyéni
tagdíjakért és az egyesületük munkáját jogi tagdíjjal
támogató intézményeknek, a MOL Rt.-nek, a GES,
Geoinform és Geopard Kft.-knek.
Kérem, hogy tagtársaink minél nagyobb számban
tiszteljék meg jelenlétükkel az Egyesület közgyű
lését, és azt a szakmai-emberi közösséget, melynek
maguk is tagjai. Ne gondolják soha, hogy saját
(köz)ügyeinket valaki más is elintézi helyettünk.
Arra is buzdítanék minden tagtársunkat, hogy szóban
vagy írásban jelezzék, ha az Egyesület segíthet vala
milyen szakmai-munkahelyi problémájuk megoldá
sában.

Késmárky István
leköszönő elnök

Az Egyesület munkájának értékelésénél minde
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A MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA AZ 1995. ÉVI
GAZDÁLKODÁSRÓL
Kedves Kollégák!
Ismét egy választási ciklus végére értünk. Ezért
engedjék meg, hogy a szokásos évi beszámolón túl
egy kicsit áttekintsük az Alapítvány 6 éves történetét,
eredményeit. Az Alapítványt a Magyar Geofizi
kusok Egyesülete 1990. április 6-án hozta létre
300 000 Ft-os alaptőkével. Mint ismeretes, az ala
pító szándéka szerint elsősorban a fiatal kutatók
tudományos fejlődését és a szociális problémákkal
küzdőket kívánjuk támogatni. A Kuratórium, ame
lyet hároméves ciklusokra választanak, ezt a felada
tot igyekezett teljesíteni. Jóleső érzéssel mondhatjuk,
hogy a feltételeknek megfelelő pályázatok közül
eddig még egyet sem kellett elutasítani pénzhiány
miatt. A szociális támogatások kezelésénél először
is megkíséreltük felderíteni a rászorulókat. Ez nem
könnyű feladat, mert egyrészt a mi egyesületünknek
sokszor tisztességben megőszült, sok esetben egykor
vezető beosztású és köztiszteletben álló „szegényei”
az országos átlagnál sokkal szerényebbek, szemér
mesebbek és így csak közvetítők segítségével sze
rezhettünk tudomást szomorú sorsukról. Másrészt
tudjuk, hogy a segítség nagyobb is lehetne, de itt a
pénzügyi lehetőségeken túl figyelnünk kell a tör
vényekre is, mert adómentes szociális segélyben
csak a létminimum alatt élőket részesíthetjük. Mind
ezek mellett most is, ezen a helyen is kérjük tagtár
saink figyelmességét, segítségét a rászorulók fel
derítésében.
Az Alapítvány anyagi helyzetének alakulását il
letően szeretnénk néhány adatot közölni.
Kezdetben az alaptőkének, azaz az alapítványi
célokra befizetett támogatásoknak az alakulását igye
keztünk követni, hiszen az alapító szándéka és a
Kuratórium „működési szabályzata” szerint a tőke
hozadéka osztható fel évente. A hozadékot az elmúlt
hat év során általában nem merítettük ki, így „va
gyonunk” ma nagyobb, mint az Alapítványba be
fizetett támogatások összege. Ennek ellenére azért
mégis jellemző adat az Alapítványba a természetes
és jogi személyek által befizetett támogatások öszszegének alakulása. Ez tehát a következő:
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Az adatokból az látszik, hogy 1993 óta a növek
mény szerényebb, m ert a geofizikusokat foglalkoz
tató intézmények helyzete is nehéz lett vagy elle
hetetlenült, ezenkívül az állami intézmények számá
ra a törvény is tiltja az alapítványok támogatását. A
növekmény az utóbbi években elsősorban a Magyar
Geofizikusok Egyesületétől és magánemberektől
származik.
A magas kamatoknak és a teljesen ki nem merített
éves hozadékoknak megfelelően az alaptőkénél jóval
magasabb a tényleges pénzkészlet.
Erre jellem ző az utolsó három év adata is, amely
szerint a támogatások és a kamatok együttes, (bank
ban, pénztárban elhelyezett) ténylegesen létező
pénzösszege a következőképp alakult:
1994. január
1995. március
1996. január

10
M Ft
11,5 MFt
12,48 MFt.

Az Alapítvány vagyona tehát jobban növekedett
az eddig eltelt hat évben, mint az Alapítványba
befizetett támogatások összege.
A bevételekről és a kiadásokról minden évben
részletesen is beszámoltunk. Engedjék meg, hogy
most megtegyük ezt az 1995-ös évre vonatkozóan is.
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Ezt a kiadást összevethetjük egyrészt a tervezett
kiadásokkal, amelyet a Kuratórium 1995. I. ne
gyedévi ülésén határozott meg és ami a Magyar
Geofizika 1995. évi 1. számának 7. oldalán láthatóan
2 207 000 Ft volt. Ebből tehát megállapíthatjuk,
hogy megtakarítást értünk el. A megtakarítás el
sősorban abból származik, hogy az 1 M Ft-ra ter
vezett konferencia-költségeknek csak közel a felét
használtuk fel. Itt egy olyan tendencia figyelhető
meg, hogy a szakma a nagy létszámcsökkentések és
intézmények megszűnése következtében „elöreg
szik” . A mi esetünkben egyre több az olyan igény,
amit a 35 éves korhatár miatt kell elutasítanunk. Meg
kell jegyeznünk, hogy ezzel a problémával az „ala
pító” Egyesületünk foglalkozott és szerette volna
módosítani az Alapító Okiratot. A jelenlegi törvé
nyek szerint azonban erre nincs mód.
Másrészt 1995. évi kiadásainkat összevethetjük
1994. évi kamatbevételünkkel, ami 1 817 341 Ft
volt, hiszen lényegében ez az, amit szigorúan véve
szétoszthattunk volna.
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Ez a szám szintén azt mutatja, hogy megtakarí
tásunk van.
Szólnunk kell arról is, hogy Kuratóriumunknak
tudatos törekvése is volt, hogy a bankokban elhe
lyezett pénzeszközökkel úgy gazdálkodjon, hogy az
alaptőke lehetőleg növekedjen, hiszen ha az infláció
mérséklődik és a kamatok kisebbek lesznek, akkor a
felhasználható keretösszeg is csökken. Gondoljunk
bele, hogy ha a kamatok 5% -ra csökkennének, a
jelenlegi törzstőke mellett a hozadék alig több mint
0,5 MFt lenne csak, ami az 1995. évi utazási igé
nyeket fedezhetné, de egy fillér sem jutna szociális
támogatásra, vagy fordítva.
Az 1996-os évre az 1995. évi kamatbevételek
3,1 MFt kiadás tervezését teszik lehetővé, amit az
előbbi indokok miatt talán nem lenne célszerű mind
felhasználni. A Kuratórium jelenlegi tagjai azonban
úgy gondolják, hogy az 1996-os költségek meg
tervezésére az újonnan megválasztandó Kuratórium
nak lenne erkölcsi alapja, akiknek így a megala
kulásuk utáni egyik első feladata éppen az 1996. évi
költségvetés elkészítése lesz.
Befejezésül a Kuratórium leköszönő tagjai —
dr. AczÉL E t e l k a ,
d r . H orváth F e r e n c ,
dr. MÄRCZ F e re n c , M iklós G e r ge ly , N agy
Zoltán, dr. N emesi László, P aulik Dezső, Renner
János és dr. TAKÁCS Ernő —megköszönjük az Önök
bizalmát, aminek szerettünk volna megfelelni. Kö
szönjük az Önök nevében is az adományozók ál
dozatkészségét, ami a mai gazdasági körülmények
között különösen figyelemre méltó.
Végül engedjék meg, hogy felhívjuk szíves figyel
müket az Egyesületünk Titkárságán kapható csek
kekre, amelyeken az Alapítvány céljaira befizethet
nek. Reméljük, lesznek olyan új, szárnyaikat bon
togató geofizikai kft.-k, vállalkozások és magánszemélyek is, akiknek módjuk lesz adományokra.
Ezeken túl, nyilvánvalóan az új Kuratórium is
szívesen veszi majd javaslataikat, kritikájukat,
hiszen közvetve vagy közvetlenül az Önök pénzével
gazdálkodik.
Budapest, 1996 februárjában

Nemesi László,
a leköszönő Kuratórium elnöke
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