keltette mágneses zavar, a közelében egy másik
színes foltban örömmel ismertek föl valami olyan
helyet, ami úgy szabad szemmel nem is látszik ba
zalthegynek.
A fizikaverseny ebben az évben csak elméleti
kérdések megoldásából állt, az értékeléssel együtt
kb. két órát vett igénybe. Az eredmények között
— az értékelők szerint — idén jó, sőt nagyon jó
megoldások születtek. Mi nem kerültünk közel
sem a versenyzőkhöz, sem az értékeléshez, a
zsűri döntését elfogadva adtunk jutalmakat az
Egyesület nevében. Mind a 7. osztályos PINTÉR
Milán, mind a 8. osztályos KOVÁCS Ákos kapott
egy példányt abból a néhány centis pici könyvből,
amely EÖTVÖS életét és munkásságát ismerteti.
A tágabb pátria nagyjai közül tisztelet övezi ott
WEÖRES Sándort. Szülőföldjének szóló versei közül
több nem jelent meg nyomtatásban. Ezek egyikének
a kéziratát fénymásolatban megkaptuk. Megkaptuk

egy példányát annak az emlékkönyvnek is, amelyet
az iskola előző igazgatója írt az iskola történetéről.
Ez a történet messze túlnyúlik a száz esztendőn,
olyan régi időkig, amikor volt már valamiféle taní
tás, de iskoláról nem lehetett beszélni a mai érte
lemben. Akkor egy-egy elkötelezett ember felelős
ségvállalásán múlott, hogy történjék valami előrelé
pés. Örvendetes, hogy a hagyományőrzők nem en
gedik feledésbe merülni ezeknek a nevét. Ismételten
ráirányítják a tanulók figyelmét a tiszteletet érdemlő
elődökre, a szülőföld szeretetére és ezen keresztül
az igaz hazafiságra.
Az ünnepség végén barátságban váltunk el, meg
tisztelve éreztük magunkat, hogy abból a lelkese
désből még mi is meríthettünk. Jövőre EÖTVÖS
születésének lesz kerekszámú évfordulója, biztos,
hogy újra találkozunk.
Stomfai Róbert, Ujfalusy Antal

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI
A szeniorok 1997. évi tavaszi baráti találkozóját
május 8-án rendeztük a Magyar Geofizikusok
Egyesületében. A jól sikerült összejövetelen 34
tagtársunk jelent meg. A találkozón részt vettek az
Egyesület vezetői is: PÁLYI András, az Egyesület
elnöke, HEGYBÍRÓ Zsuzsanna alelnök és VERŐ
László, az Egyesület titkára.
PÁLYI András elnök üdvözölte a megjelenteket
és annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy

szervezeti életünk erősítése, javítása ügyében a
szeniorok klubját példának lehetne tekinteni.
A rendezvény sikeréért köszönet illeti a Magyar
Geofizikusokért Alapítványt, valamint BELLÉR
Évát, a Magyar Geofizikusok Egyesületének ügy
vezető titkárát és munkatársát, SZDCORA Hildát.
A Szeniorok Bizottsága a következő rendezvé
nyét 1997. október 2-ra tervezi.
Aczél Etelka,
a Szeniorok Bizottságának elnöke

Franciául: Association des Géophysicistes
Hongrois
Oroszul: Общество Венгерских Геофизиков
2. Az Egyesület székhelye: Budapest
3. Az Egyesület pecsétje: Földgömb, közepén Eötvös-ingával, köriratban: az Egyesület neve, ala
kulási é v e (1954)
4. Az Egyesület önálló jogi személy.
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2.§. Az Egyesület célja
1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete tömöríti a
geofizika különböző területein és a rokon szak
mákban dolgozó szakembereket.
2. Tagjai számára lehetőséget teremt ismereteik,
tapasztalataik, eredményeik kicserélésére és is
mertetésére, valamint részt vesz a tagság szakmai
érdekvédelmében.
3. Együttműködik más hazai, külföldi és nemzetkö
zi szakmai-tudományos egyesületekkel, szövet
ségekkel és szervezetekkel.
4. Segítséget nyújt a geofizika területén tevékeny
kedő, vagy azzal kapcsolatban lévő intézmények
szakmai és egyéb feladatainak megoldásához.
5. Az Egyesület politikai pártoktól mindenkor füg
getlen, azoktól támogatást semmikor nem fogad
el. Politikai választásokon — összhangban a
CXVII tv. 4.§ 2. bekezdés c. pontjával —, jelöltállításban, választási kampányban illetve azok
elősegítésében sem önállóan, sem másokkal kö
zösen nem vesz részt és azokat nem támogatja.

4.§. Az Egyesület tagjai
1. Az Egyesületnek rendes és jogi tagjai lehetnek.
2. Az Egyesület rendes tagja lehet az a magyar és
külföldi állampolgár, aki magáévá teszi az Egye
sület célkitűzéseit és belépési szándékát két egye
sületi tag ajánlásával az Elnökségnek bejelenti.
3. A rendes tag lehet:
- közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló diák
- ta g
- aktív tag
- nyugdíjas tag.
A tanulmányok befejezésekor, vagy nyugdíjba
vonuláskor az átsorolás automatikus, amennyi
ben a tag továbbra is fenn kívánja tartani tagsági
viszonyát, vagy kizárására okot adó esemény
nem következett be.
4. Jogi tag lehet bármely intézmény és vállalat,
amely felvételét kéri.
5. Az Egyesület szerepelteti jogi tagjainak listáját
kiadványaiban, rendezvényein és INTERNET
honlapján.

3.§. Az Egyesület tevékenysége

5.§. A tagok felvétele

1. A magyar geofizika hagyományainak szellemé
ben a tudományos és technikai színvonal emelé
se, a tudomány eredményeinek gyakorlati alkal
mazása érdekében:

1. A tagok felvételét az ajánlók aláírásával ellátott belé
pési nyilatkozat alapján az Elnökség hagyja jóvá.

a) előadásokat, ankétokat, konferenciákat, szim
póziumokat, vitaüléseket rendez;
b) szakfolyóiratot ad ki;
c) műszaki és tudományos feladatok megoldásá
ra pályázatokat ír ki;
d) szakvéleményeket dolgoz ki, megbízásokat
vállal.
2. Figyelemmel kíséri és segíti a szakemberek kép
zését és továbbképzését, szoros kapcsolatot tart
az egyetemi szaktanszékekkel.
3. Kiemelt figyelmet fordít a fiatal szakemberek
egyesületi és szakmai beilleszkedésére.
4. Kapcsolatot tart fenn nemzetközi és országos
tudományos egyesületekkel. Az Egyesület tagja
lehet nemzetközi szervezeteknek.
5. A szakmai és egyesületi munka elismerése céljá
ból kitüntetéseket alapít és adományoz (a kitün
tetési szabályzat az Alapszabály függelékét ké
pezi), valamint alapítványokat hoz létre
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2. A jogi tag felvételéről az Elnökség dönt.

6.§. A tagok jogai
1. Az Egyesület rendes tagjai és képviselőik útján
jogi tagjai részt vehetnek az Egyesület által ren
dezett előadásokon, konferenciákon, vitaüléseken
stb.
2. A rendes tag részt vehet szavazati joggal a Köz
gyűléseken, és bármely tisztségre választható.
3. Az Egyesület megbízásából a rendes tagok és
képviselőik útján a jogi tagok részt vehetnek
nemzetközi konferenciákon, külföldi tanulmány
utakon stb.
4. A jogi tag kérheti az Egyesületet vállalatánál,
illetve intézményénél előadások, ankétok, vita
ülések megtartására, az ott dolgozók szakmai to
vábbképzésére, valamint a vállalat, ill. intézmény
tudományos problémáinak megoldásában való
közreműködésre, valamint javaslatokat és ajánlá
sokat tehet az Egyesület részére.
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5. Az Egyesület tagjai bármely más hazai vagy
külföldi (nemzetközi) szakmai szervezetnek is
tagjai lehetnek.
6. A tag az esetlegesen törvénysértő határozatot 30
napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.

7.§. A tagsági viszonyból fakadó
kötelezettségek
1. Az Egyesület tagjainak az Egyesületben vagy
Egyesülettel kapcsolatosan folytatott tevékeny
ségükben az érvényes Alapszabály és Etikai Kó
dex előírásainak megfelelően kell eljárniuk.
2. A rendes tagok évi tagsági díjat fizetnek (tárgyév
március 1-ig), amelynek a mértékét a Közgyűlés
állapítja meg.
A diák és nyugdíjas tag az aktív tag díjának 50%át fizeti. A rendes tag írásbeli kérésére az Elnök
ség méltányossági alapon hozzájárulhat a tagdíjfizetés szüneteltetéséhez.
3. Jogi tag az Egyesületet megállapodás alapján,
anyagilag (jogi tagdíj) és egyéb módon támogatja.

8.§. Az egyesületi tagság megszűnése
1. A rendes tagnak a kilépési szándékát írásban kell
benyújtania az Egyesület Titkárságán. A nyil
vántartásból való törlés az Elnökség hatásköre.
2. Azt a tagot, akit/amelyet a büntető törvénykönyv
elleni vétség alapján jogerősen elítélnek, vagy
aki/amely súlyosan megszegi az Egyesület Alap
szabályát és/vagy Etikai Kódexét, azt az Elnök
ség által felkért bizottság véleménye alapján az
Elnökség jogosult kizárni
3. Azt a rendes tagot, aki tárgyévi tagdíjfizetési
kötelezettségének határidőre nem tett eleget, az
Egyesület Titkársága írásban szólítja fel.
Amennyiben fél éven belül nem egyenlíti ki tagdíjtartozását, az Elnökség határozattal törli a ta
gok sorából.

2. A Közgyűlés évenként egyszer, az év elején (leg
később április közepéig) ülésezik. Összehívásáról
az Elnökség gondoskodik, lebonyolítását az
Egyesület ügyrendje szabályozza.
3. A Közgyűlés feladatai:
a) beszámoltatja az Elnökséget az Egyesület éves
működéséről és anyagi helyzetéről;
b) meghatározza az Egyesület előtt álló legfonto
sabb feladatokat;
c) dönt az Egyesület tárgyévi költségvetéséről,
d) megvitatja és jóváhagyja az Egyesület alap
szabályát és annak esetenkénti módosításait;
e) dönt lényeges szervezeti és működési kérdé
sekben;
f) megállapítja a rendes tagok éves tagdíját;
g) megválasztja az Egyesület vezető tisztségvi
selői közül:
- az első alelnököt (a következő év elnökét)
évenként,
- a titkárt 3 évenként,
megválasztja az ellenőrző bizottság elnökét és
tagjait (3 évenként), lapjának, a Magyar Geo
fizikának a főszerkesztőjét és az Alapítvá
nyok kuratóriumait (3 évenként), valamint
betölti az esetlegesen megüresedett helyeket.
(A választás lebonyolítását az Egyesület ügy
rendje szabályozza.)
h) alapítványokat hozhat létre, és kitüntetéseket
alapíthat;
i) dönt az Egyesület belépési szándékáról más
hazai vagy nemzetközi szervezetbe
4. Az Egyesület elnöke rendkívüli Közgyűlést kö
teles összehívni a tagság 10%-ának aláírással el
látott kérelme alapján, a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül.
5. A Közgyűlés az általa választott tisztségviselőket
visszahívhatja.
6. A Közgyűlésen a szavazásra jogosult jelenlévő
tagok szótöbbséggel határoznak.
Személyi ügyekben a szavazás titkos.

ll.§ . Az Elnökség
9.§. Az Egyesület vezető testületéi
1. Közgyűlés
2. Elnökség

10.§. A Közgyűlés

1. Az Egyesület ügyeit két Közgyűlés között az
Elnökség intézi, amelynek tagjai:
- az elnök és a két alelnök (a következő év elnö
ke és az elmúlt év elnöke),
- a titkár,
- az Egyesület lapjának főszerkesztője,
- a szakosztályok és a területi csoportok 1-1
képviselője: elnöke vagy titkára.

1. Az Egyesület legfelső testületé az Egyesület tag
jaiból álló Közgyűlés.
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2. Az Elnökség mandátuma 3 év időtartamra szól.
Ezen belül az elnökre és alelnökökre vonatkozó
szabályozást a 12. § tartalmazza.
3. Az Elnökség legalább három havonta ülésezik,
minden esetben szavazattöbbséggel határoz.
Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. A
határozatképességhez legalább 2/3-os jelenlét
szükséges.
4. Az üléseken meghívottként részt vesz
a) az ellenőrző bizottság elnöke;
b) a tárgyalt témának megfelelően az adott bi
zottság képviselője;
c) valamint, akiket az Elnökség meghív.

2. Az elnök ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség
határozatainak végrehajtását, az üléseken elnö
köl, utalványoz és aláír, szavazati egyenlőség
esetén az ő szavazata dönt.
3. Az elnöki megbízatás 1 évre szól (éves közgyű
léstől éves közgyűlésig) és a tisztséget automati
kusan az előző évben a Közgyűlés által választott
első alelnök (vice president) tölti be.
4. Az elnöki mandátum után a következő 1 évben a
volt elnök választás nélkül a második alelnök
(past president) tisztséget látja el.
5. A leköszönő második alelnök legkorábban két év
múlva jelölhető (választható) újra alelnöknek.

5. Az Elnökség intézi az Egyesület minden fonto 6. Az elnököt az alelnökök helyettesíthetik.
sabb ügyét. Fő feladatai a következők:
a) az egyesületi munka szervezése és gazdálko
dásának irányítása;
13.§. Az Egyesület titkára
b) az Egyesület ügyrendjének megállapítása;
c) az állandó és időszakos bizottságok vezetőinek 1. Biztosítja az alapszabály és az ügyrend betartá
megválasztása;
sát, valamint az Egyesület által hozott határoza
d) tagfelvételi kérelmek, kizárás és törlés elbírá
tok végrehajtását
lása;
2. Két elnökségi ülés között folyamatosan intézi az
e) kitüntetések, alapítványok létrehozásának kez
Egyesület ügyeit, irányítja a titkárságot
deményezése;
3. Az Elnökség által meghatározott hatáskörben az
f) döntés kitüntetések odaítélésében;
Egyesületet képviseli.
g) az utalványozási joggal rendelkezők szemé
lyének meghatározása;
4. Az Egyesület titkárát a Közgyűlés 3 évre vá
h) pályázatok kiírása.
lasztja, legfeljebb két ciklusra.
6. Az Elnökség az Egyesület tagjai közül választja
meg a rendszeres munkát igénylő tevékenységek
(nagyrendezvények, külföldi utazások, gazdasági
14.§. Főszerkesztő
ügyek stb.) felelőseit.
7. Az elnök, ha szükségesnek látja, bármikor össze 1. Irányítja az Egyesület lapjának, a Magyar Geofi
zikának a szerkesztését a szerkesztőbizottság és
hívhat elnökségi ülést, de az elnökségi tagok
az
Elnökség által megadott szempontok alapján.
25%-ának írásbeli kérésére köteles azt 14 napon
belül összehívni.
2. Felelős a lap szakmai tartalmáért.
8. Két elnökségi ülés közötti esetleges sürgős dön 3. Munkájáról az Elnökségnek számol be.
téseket az elnök — az alelnökök és a titkár bevo
4. A Közgyűlés 3 évre választja.
násával — hozza meg. A döntésekről a követke
ző elnökségi ülésen az Elnökséget tájékoztatni
kell.
15.§. Ellenőrző bizottság (E. B.)
9. Az Elnökség dönt a választott tisztségviselő tar
tós akadályoztatása esetén annak helyettesítésé 1. Az E. B. ellenőrzi az Egyesület alapszabályszerű
ről, illetve időszakos pótlásáról.
működését, különösen a vagyoni eszközöknek a
jogszabályokban meghatározott módón történő
felhasználását.
12.§. Az Egyesület elnöke és alelnökei
Közvetlen intézkedési joggal nem rendelkezik.
1. Az elnök egy személyben képviseli az Egyesüle
tet a különböző szerveknél és intézményeknél,
valamint a nemzetközi kapcsolatokban.

2. Az E. B. elnökét, 2 tagját a Közgyűlés választja
meg 3 évi időtartamra. Működéséért közvetlenül
és kizárólag a Közgyűlésnek felelős
3. Elnöke jogosult részt venni az Elnökség ülésein
tanácskozási joggal. Az éves költségvetés és a
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19.§. Titkárság

1. Az Egyesület egyes munkaterületein a szakosz
tályok, állandó és időszakos bizottságok működ
nek.
2. A szakosztályok tisztségviselőit, valamint veze
tőségének tagjait 3 évre a szakosztályok tagjai
választják meg.
3. Azon bizottságok elnökeit és titkárait, amelyekről
az alapszabály külön nem rendelkezik, az Elnök
ség választja, tagjait a bizottságok elnökeinek ja
vaslata alapján az Elnökség hagyja jóvá. Az ál
landó bizottságok mandátuma 3 év.
4. Nemzetközi szakmai szervezetek az Egyesület
keretén belül szakosztályokat hozhatnak létre,
melyek működési rendjét az Egyesület és az illető
szervezet Alapszabályából kell levezetni.

17.§. Területi csoportok
1. Az Egyesület a tudományos és ipari központok
ban, amennyiben az Egyesület céljával kapcso
latos ipar, vagy tudományágban dolgozók száma
ezt indokolttá teszi, területi csoportokat létesít.
2. A területi csoportok elnökét és titkárát, valamint
vezetőségét 3 évre a területi csoportok tagjai vá
lasztják meg.
3. A területi csoportok működését az ügyrend sza
bályozza.

18.§. Ügyrend
Az Egyesület testületéi és titkársága részletes
feladatkörét, működési rendjét és munkamódszereit
az Elnökség által jóváhagyott ügyrend szabályozza.

20.§. Az Egyesület gazdálkodása
1. Az Egyesület önálló vagyonnal rendelkezik.
2. Az Egyesület a társadalmi szervezetekre érvé
nyes szabályok szerint gazdálkodik.
3. Az Egyesület vállalkozásokat is folytathat. Ebből
származó eredménye vagyonát módosítja.
4. Az Egyesület éves pénzügyi terv alapján gazdál
kodik összhangban a hatályos jogszabályokkal.
5. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával
felel.

21.§. Záró rendelkezések
1. Az Egyesület tevékenysége felett — az Egyesü
leti törvény előírásai szerint — a törvényességi
felügyeletet az ügyészség gyakorolja.
2. Az Egyesület tevékenységére az Alapszabály
által nem szabályozott kérdésekben a Polgári
törvénykönyv 61-64.§-ai, illetőleg az egyesülési
jogról szóló 1989. II. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
3. Az 1954. évben alakult MAGYAR GEOFIZI
KUSOK EGYESÜLETE-t a Fővárosi Bíróság
1989. évben 410. sz. alatt nyilvántartásba vette.
4. A jelen Alapszabályt az 1997. április 4-én tartott
közgyűlés fogadta el, s ezzel hatályba lépett
A módosítások, a korszerűsítések a minden év
ben megtartott közgyűlésen kerülnek jóváha
gyásra.

ALAPSZABÁLY-FÜGGELÉK
l.§. A Magyar Geofizikusok Egyesülete által
adományozható kitüntetések
1. EÖTVÖS LORÁND emlékérem (alapítási éve:
1956)
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2. TISZTELETI tagság (1954)
3. EGYED LÁSZLÓ emlékérem (1985)
4. RENNER JÁNOS emlékérem (1985)
5. EGYESÜLETI EMLÉKLAP (1965)
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2.§. Az EÖTVÖS LORÁND emlékérem
alapszabálya
1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete a geofizikai
tudományban kifejtett kimagasló, odaadó tevé
kenységért és munkásságért emlékérmet alapít.
Az emlékérem EÖTVÖS Loránd, a nagy magyar
geofizikus és feltaláló nevét viseli.
2. Az EÖTVÖS LORÁND emlékérem előlapján
EÖTVÖS Loránd domborművű arcképe látható,
ezzel a körirattal: Eötvös Loránd 1848-1919.
Az érem hátlapjának a felirata: Magyar Geofizi
kusok Egyesülete X.Y.-nak 19.. (évszám).
3. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az emlékér
met minden harmadik évben adhatja ki. Egy al
kalommal csak egy emlékérem adományozható.
4. Az emlékérem csak a Magyar Geofizikusok
Egyesülete rendes tagjának ítélhető oda. Egy
személy csak egyszer kaphatja meg.
5. Az érem odaítélésénél olyan életművek vehetők
figyelembe, amelyeknek tudományos eredmé
nyei önálló kutatások alapján a geofizikát lénye
gesen előrevitték.
6. Az emlékérem kiosztása előtt legalább hat hó
nappal az Elnökség egy bizottságot kér fel a ki
tüntetési javaslat megtételére. A javaslatokat
rangsorolva, részletes indoklással az Elnökség
elé teijeszti, amely az emlékérem odaítéléséről
dönt.
7. Az emlékérem átadása a Közgyűlésen történik.
8. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt
az Egyesület lapjában közölni kell.
9. Ha a bizottság megfelelő életművet nem talál,
akkor az emlékérem abban az évben nem adható
ki.
10. Az EÖTVÖS LORÁND emlékérem tulajdonosa
egyúttal az Egyesület TISZTELETI tagjává vá
lik.

3.§. TISZTELETI tagság alapszabálya
1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete TISZTELE
TI tagja lehet egyesületi tagságtól függetlenül az
a belföldi, vagy külföldi állampolgár, aki a geofi
zikában, vagy annak rokon tudományaiban, vagy
az Egyesület céljainak megvalósításában rendkí
vüli érdemeket szerzett.
2. A Magyar Geofizikusok Egyesülete Elnöksége
TISZTELETI tagot (tagokat) minden harmadik
évben választ. Az átadás előtt legalább hat hó
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nappal az Elnökség egy bizottságot kér fel a ki
tüntetési javaslat (javaslatok) megtételére. Ezeket
rangsorolva részletes indoklással az Elnökség elé
teijeszti, amely a TISZTELETI tagság odaítélé
séről dönt.
3. A TISZTELETI tagságról szóló okmány átadása
a Közgyűlésen vagy más ünnepélyes alkalommal
történik.
4. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt
az Egyesület lapjában közölni kell.
5. A TISZTELETI tagsággal az adott évben kitün
tetett személyek számáról az Elnökség dönt.
6. A TISZTELETI tag a MGE rendezvényein rész
vételi díj fizetése nélkül vehet részt.

4.§. Az EGYED LÁSZLÓ emlékérem
alapszabálya
1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete a geofizika
területén kifejtett kiemelkedő szakmai munka
elismerésére emlékérmet alapít. Az emlékérem
EGYED László, a kiváló magyar geofizikus nevét
viseli.
2. Az EGYED LÁSZLÓ emlékérem leírása:
85 mm átmérőjű és 6 mm vastag bronzérem. Az
érem első oldalán EGYED László domborművű
arcképe látható. Az arckép körül: „1914 •
EGYED LÁSZLÓ • 1970” felirat. Az érem hát
oldalán: „Magyar Geofizikusok Egyesülete”. Az
adományozásáról kiállított okiratot az emlék
éremmel együtt kell átadni.
3. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az emlékér
met minden második évben adhatja ki. Egy al
kalommal legfeljebb két emlékérem adományoz
ható.
4. Az emlékérem csak a Magyar Geofizikusok
Egyesülete rendes tagjának ítélhető oda. Egy
személy csak egyszer kaphatja meg.
5. Az emlékérem adományozható:
- a geofizika valamely szakterületén nyújtott ki
emelkedő teljesítményért,
- a geofizika oktatásában szerzett érdemekért,
- a geofizikai szakmunkák írásáért és szerkesz
téséért,
- egész szakmai élettevékenységért.
6. Az emlékérem kiosztása előtt legalább négy hó
nappal az Elnökség egy bizottságot kér fel a ki
tüntetési javaslat(ok) megtételére. A javaslatokat
rangsorolva, részletes indoklással az Elnökség
elé teijeszti, mely az emlékérem odaítéléséről
dönt.
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7. Az emlékérem átadása a Közgyűlésen történik.
8. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt
az Egyesület lapjában közölni kell.
9. Ha a bizottság az emlékéremre érdemes személyt
nem talál, akkor az emlékérem abban az évben
nem adható ki.

5.§. A RENNER JÁNOS emlékérem
alapszabálya
1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az Egyesü
letben és annak érdekében végzett kiemelkedő
tevékenység elismerésére emlékérmet alapít. Az
emlékérem R e n n e r János, a neves magyar geo
fizikus nevét viseli.
2. A RENNER JÁNOS emlékérem leírása:
85 mm átmérőjű és 6 mm vastag bronzérem. Az
érem első oldalán R e n n e r János domborművű
arcképe látható. Az érem hátoldalán: „Magyar
Geofizikusok Egyesülete”. Az adományozásról
kiállított okiratot az emlékéremmel együtt kell
átadni.
3. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az emlékér
met évente adományozhatja. Egy alkalommal
legfeljebb két emlékérem adható ki.
4. Az emlékérem csak a Magyar Geofizikusok
Egyesülete rendes tagjának ítélhető oda. Egy
személy csak egyszer kaphatja meg.
5. Az emlékérem adományozható:
- Az Egyesületben és annak érdekében hosszú
időn át kifejtett jelentős társadalmi munkáért,
- az egyesületi élet szervezése és fejlesztése te
rén szerzett érdemekért,
- tudománytörténeti kutatómunkáért.

6. Az emlékérem kiosztása előtt legalább négy hó
nappal az Elnökség egy bizottságot kér fel a ki
tüntetési javaslat(ok) megtételére. A javaslatokat
rangsorolva, részletes indoklással az Elnökség
elé terjeszti, amely az emlékérem odaítéléséről
dönt.
7. Az emlékérem átadása a Közgyűlésen történik.
8. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt
az Egyesület lapjában közölni kell.
9. Ha a bizottság az emlékéremre érdemes személyt
nem talál, akkor az emlékérem abban az évben
nem adható ki.

6.§. Az EGYESÜLETI EMLÉKLAP
alapszabálya
1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az Egyesü
letben vagy annak érdekében végzett társadalmi
vagy szakmai tevékenység elismerésére EGYE
SÜLETI EMLÉKLAP-ot alapít.
2. A Magyar Geofizikusok Egyesülete a kitüntetést
évente adományozza. Egy alkalommal legfeljebb
öt Emléklap adható ki.
3. Az Emléklapot az Egyesület tagjai mellett, indo
kolt esetben egyesületen kívüli személy is meg
kaphatja.
4. Az Emléklap odaítéléséről a szakosztályok, bi
zottságok és területi csoportok javaslatai alapján
az Elnökség dönt.
5. Az Emléklap átadása a Közgyűlésen történik.
6. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt
az Egyesület lapjában közölni kell.

A MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETÉNEK
ETIKAI KÓDEXE (EK)
Mottó:

„ ...minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha elvész:
Róma ledűl, s rabigába görbéd.
(Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz)
A Magyar Geofizikusok Egyesülete Alap
szabályának 7.§. 1. pontja kimondja, hogy tagjai:
— magasrendű erkölcsi elvek szerint dolgoz(za)nak
és él(je)nek,
— elfogadják és betartják az MGE Etikai Kódexé
ben megfogalmazott elveket.
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A Magyar Geofizikusok Egyesülete Etikai
Kódexe célkitűzése:
— elősegíteni azt, hogy a társadalomban kialakul
janak, illetve helyreálljanak a kölcsönös bizal
mon alapuló korrekt emberi és üzleti kapcsola
tok;
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— irányadónak tekinteni azt, hogy az MGE tagok
illetve becsületesen tájékoztatják a megbízót
magatartását a kölcsönös tisztelet és együttmű
ezek hiányáról;
ködési szándék határozza meg, ezért az MGE
— szakmai színvonalukat folyamatosan fenntart
Szakosztályai és Csoportjai között, valamint a
sák, sőt emeljék, szakmai tudásukat (szaktudá
társegyesületekkel történő kapcsolattartásban az
sukat) és eredményeiket mások számára is el
érdekegyeztetés különböző normáit kell kialakí
érhetővé és hasznossá tegyék;
tani;
— képességük szerint hozzájáruljanak az alkotói
— biztosítani, hogy az MGE tagsága kötelességé
munkát segítő és mások eredményeit tisztelet
nek tekintse az Egyesület támogatását azáltal is,
ben tartó szellemi légkör kialakulásához mind
hogy rendezvényein aktívan vesz részt, azokat
azon közösségekben, amelyekhez tartoznak,
reklámozza, színvonalát állandóan növelni
illetve mindazon rendezvényeken, amelyeken
igyekszik.
részt vesznek.
— összhangot teremteni más szakterületek és egye 4. A tagok tartózkodjanak:
sületek, valamint külföldi tudományos és szak
— a szakmai és társadalmi munka ajánlásában és
mai szervezetek etikai normáival;
alkalmazásában minden helytelen, vagy meg
— hozzájárulni az MGE jó hírnevének öregbítésé
kérdőjelezhető módszer használatától;
hez, a kívülállókkal való megismertetéshez.
— a szakmai előmenetel érdekében minden mél
A Magyar Geofizikusok Egyesülete tagjainak
tatlan eszköztől.
kötelessége, hogy választott hivatásuk méltósá
— (A szószátyárkodástól, mások drága idejének
gának fenntartása érdekében az MGE Etikai
pazarlásától.)
Kódexében megfogalmazott elveket betartsák az
5. Működjenek közre a geofizikus szakma erősíté
alábbiak szerint:
sében:
1. A tagok elismerik, hogy az erkölcsi magatartást
—
az általános információknak és a tapasztala
nem lehet csak a szakmai kapcsolatokra korlá
toknak
a kollégákkal és a diákokkal történő ki
tozni, ezért:
cserélése
révén;
— úgy viselkednek másokkal (szemben), aho
— a szakmai egyesületek, a tudományos taninté
gyan ezt másoktól elvárják önmagukkal szem
zetek és a szaksajtó munkájához való hozzájá
ben;
rulással;
— nem sértik mások jogait, beleértve a szerzői
—
a szakmai eredmények társadalmi meg- és el
jogokat is;
ismertetésével.
— nem élnek vissza fölényükkel, sőt védik a hát
rányos helyzetűeket mások ilyen magatartásá 6. A tagok legyenek érdekeltek a közjóban és le
gyenek készek arra, hogy képzettségüket, tudá
val szemben;
sukat, szakmai jártasságukat és ügyességüket a
— erkölcsi kötelesség, hogy az MGE-ben senki
köz érdekében, az emberiség hasznára és javára
ne élvezzen előnyt vagy ne szenvedjen hát
használják.
rányt neme, kora, származása, faji, felekezeti,
Különösen legyenek tudatában munkájuk
politikai, rokoni hovatartozása vagy fogyaté
környezetre gyakorolt káros hatásának, és
kossága miatt (kivéve a törvényben is szabá
tegyenek meg minden tőlük telhetőt az ilyen
lyozott pozitív megkülönböztetéseket).
károk minimalizálására.
2. A tagok szakmai munkájukat a tisztesség, az
odaadás, a megbízók, a munkaadók és a beosz
tottak (közreműködők) irányában tanúsított kor
rektség, becsületesség szellemében végzik, be
tartva:
— az adatok, az információk,
— a munkaadók üzleti ügyei,
— a műszaki, a feldolgozási eljárások
titkosságának szabályait.
3. A tagok arra törekednek, hogy
— önmagukat megismerjék és képességeiket tár
gyilagosan felmerjék;
— csak olyan feladatokat vállaljanak, amelyek
megoldásához rendelkeznek a megfelelő tárgyi
feltételekkel, képzettséggel és tapasztalattal,
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Az MGE Etikai Kódexének felelőse a jövendő
elnök (mint az Alapszabály felelőse):
— igény szerint, de legalább évente egyszer felméri
és elvégzi a szükséges változtatásokat az Etikai
Kódexben;
— felveszi és ápolja a kapcsolatokat más magyar és
külföldi — elsősorban mérnöki és oktatási — ro
konszervezetek etikai bizottságaival;
— az MGE tudomására jutott etikátlan magatartást
az MGE elnökségével megtárgyalja;
— az MGE Etikai Kódex normáinak minél széle
sebb körű elfogadtatására tájékoztatót szervez,
illetve a közgyűlésen ismerteti.
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