
—  Bejelentjük, hogy az Egyesület Tudományos és Oktatási 
Bizottságának kezdeményezésére a Magyar Geofizika 
szakcikkeit a jövőben minden esetben lektoráltatni fog
juk, vagyis a lap az 1998. évi 1. számtól kezdve lektorált 
szaklappá válik. Ez az eddigi 2-5 hónapos átfutási idő
ket becslésünk szerint 4—6 hónapra fogja növelni, ami 
azonban a nemzetközi publikációs gyakorlatban még 
mindig igen rövid átfutási időnek számít. Erre azért van 
szükség, m a i ha megtekintik a lap évfolyamainak ne
gyedik, évzáró számaiban közölt statisztikáinkat, akkor 
látható, hogy a lapban közölt szakcikkek többségükben 
az egyetemekről származnak, az egyetemeken viszont 
csak lektorált szaklapokban megjelent cikkekért jár 
kredit pont, vagyis, ha a lap nem kívánja elveszteni 
szakcikkeinek többségét, akkor lektorált szaklappá kell 
válnia. A lektori teendők ellátásában a Tudományos és 
Oktatási Bizottság felajánlotta segítségét, amit örömmel 
elfogadtunk.
Fenti bejelentéseink közül az elsőhöz további, immár 

személyes megjegyzést és kérést is szeretnék ffizni:

Ismét az évzáró statisztikákra hivatkozva, feltűnő, hogy 
az utóbbi években az olajiparban dolgozó tagtársaink pub
likációs tevékenysége, amely 1990-91 -ben még egyesületi 
szinten a legmagasabb és számarányuknak megfelelő volt, 
évről évre hogyan csökken. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy a MÓL Rt. nem látja már indokoltnak a lap anyagi 
támogatását. Tisztelettel kérem az olajiparban dolgozó 
tagtársaimat ennek alapos végiggondolására. Kétségtelen, 
hogy a publikálás többletterhet jelent az amúgy is nagyon 
elfoglalt szakemberek számára, és számos nehézséggel is 
meg kell küzdeni egy cikk elkészítése során. Jó lenne 
azonban, ha az egyesületi életben mindenhol, a vezetéstől a 
publikálásig, megfelelő arányban lennének jelen a geofizi
ka különböző szakterületeinek művelői. Egyesületünknek a 
rendszerváltást követő kivételesen jó helyzetét az a — 
rendszerváltást közvetlenül megelőző időkben hivatalban 
lévő — vezetősége alapozta meg, amelyik mindig 
különösen ügyelt az ilyesfajta egyensúlyra. Sáfárkodjunk 
jól az örökséggel!

Bodoky Tamás

MGE

BESZÁMOLÓ AZ 1998. ÁPRILIS 3-1 KÖZGYŰLÉSRŐL

Idei közgyűlésünket 
soros elnökünk, Pályi 
András nyitotta meg. 
Meleg szavakkal kö
szöntötte az egybe
gyűlteket, majd meg
állapította, hogy a köz
gyűlés összehívása az 
Alapszabály és az Ügy
rend előírásainak meg
felelően történt.

Néma felállással 
vettünk búcsút az el
múlt évben eltávozott 

Kiss Emil Zoltán, N éczin  Elemér, Szabó  Margit, 
Trócsányi Gábor, Lantos Miklósné Hatolkay  Judit és 
Tárcsái György tagtársainktól.

Ezzel kezdetét vette a közgyűlés hivatalos része. Az el
nökségből ezúttal hiányzott a második alelnök. O rmos 
Tamás éppen az Egyesületet képviselte a Deutsche Geo
physikalische Gesellschaft hasonló rendezvényén, onnan 
küldte el jókívánságait és hozzászólásait, melyeket időn
ként idézni fogunk.

Közgyűlésünket jelenlétével megtisztelte Hajas József, 
a MTESZ Ellenőrző Bizottságának elnöke a MTESZ kép

viseletében, C sászár  Géza főtitkár a Magyarhoni Földtani 
Társulat részéről, illetve Br ezsn yánszky  Károly alelnök, 
szintói a Földtani Társulat részáől; továbbá az Egyesület 
jogi tagjainak részáől PÁL László, a MÓL Rt. elnöke, 
Szűcs István, a Geopard Kft. ügyvezető igazgatója, Lipták  
Ernő, a Geoinform Kft. ügyvezető igazgatója; valamint 
Bo do ky  Tamás, a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizi
kai Intézet igazgatója, Farkas István, a Magyar Geológiai 
Szolgálat főigazgatója, Varga  Péter, az MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutató Intézetének igazgatója és Szanyi Béla, a 
Coastal Magyarország Kft. igazgatója olyan cégek képvi
seletében, amelyek különböző okok miatt nem jogi tagja
ink, de igen jelentős anyagi támogatásban részesítik az 
Egyesületet. Az elnök külön köszöntötte Jan Séf ara  pro
fesszort, a Pozsonyi Egyetem Geofizikai Tanszékének 
vezetőjét.

A napirend elfogadása után Pályi András az elmúlt egy 
év munkájáról, tevékenységáől szólt néhány szót. Megkö
szönte az elnökség minden tagjának, a területi csoportok
nak és a szakosztályoknak, az elnökség mellett működő 
bizottságoknak és az apparátusnak azt az áldozatos munkát, 
amelynek számos jelét minden tag tapasztalhatja, amikor 
egy-egy rendezvény vagy egyéb esemény kapcsán közvet
len közelébe kerül az egyesületi életnek. Úgy tűnik, mintha 
felszálló ágban lenne az Egyesület. A taglétszámunk tény-

Az elnök beszámol
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legesen megindult a növekedés útján, bővültünk nemzetkö
zi kapcsolatainkban is. 1997-ben megkezdtük azokat a 
lépéseket, amelyekkel egy EAGE-konferenciát lehetne 
Magyarországra hozni. Erre valamikor a kétezres évek 
elején kerülhetne sor, Egyesületünk fennállásának 50. év
fordulójával összefüggésben.

A Magyarhoni Földtani Társulat ez évben ünnepelte és 
ünnepli fennállásának 150. évfordulóját Az ünnepi köz
gyűlésen meghívottként Egyesületünk képviselői is részt 
vettek. Pályi András itt ragadta meg az alkalmat, hogy 
szeretettel és tisztelettel köszöntse a Magyarhoni Földtani 
Társulatot e jeles évforduló alkalmából.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 1998-ban ünnepeljük 
Eötvös Loránd születésének 150. évfordulóját, aki rendkí
vül sokat tett a magyar geofizikáért és a geofizika mint 
tudományág kialakulásáért.

H ajas József a MTESZ Szövetségi Tanácsa és elnöksé
ge nevében köszöntötte a közgyűlést és eredményes mun
kát kívánt. Br ezsn yánszky  Károly tisztelettel és szere
tettel köszöntötte a közgyűlést a Magyarhoni Földtani Tár
sulat elnöksége, választmánya és tagsága nevében.

Verő László titkár 
beszámolójában ki
emelte, hogy a MTESZ- 
nek több mint 40 tag
egyesülete és összesen 
több mint nyolcvanezer 
tagja van. Ehhez viszo
nyítva Egyesületünk 
nagyon kicsike egyesü
let, hiszen a MTESZ 
taglétszámának mind
össze 0,7%-át teszik ki 

Titkári beszámoló a geofizikusok. Egye-
sületünk taglétszáma a 

90-es években csökkenő tendenciát kezdett mutatni, 1995— 
96-ban lényegében változatlan maradt, majd bekövetkezett 
a növekedés. Különösen örvendetes, hogy sok ifjú szakem
ber válik Egyesületünk tagjává.

Verő  László az elnökség minden tagja és minden bi
zottság nevében köszönetét mondott Bellér  Évának és 
Szik ora  Hildának egész évi lelkiismeretes munkájukért.

Néhány bizottságunk munkáját már szinte hagyományo
san ki kell emelni. Az A czél Etelka vezetésével működő 
Szeniorok Bizottságának egyik rendezvénye, a rendszeres 
őszi tanulmányi kirándulás már túllépett az országhatárai, 
hiszen 1997-ben az ógyallai obszervatóriumot látogatták 
meg az érdeklődők. Az Ifjúsági Bizottság (Labóczki Enid 
vezetésével) tavaly Tatán sikeresen szervezte meg és bo
nyolította le az Ifjúsági Ankétot, s már a következőn is 
dolgozik, amely idén még sikeresebbnek tűnik.

Különösen a területi csoportokban volt jelentős a tevé
kenység. Ezek a kiemelendő rendezvények tehát — az 
Ifjúsági Ankét, a Pécsett lebonyolított két szakmai ankét, 
melyek témája a radioaktív hulladékok elhelyezésével 
volt kapcsolatos, elsősorban földtani problémákkal fog
lalkoztak. Hasonló témában folyt Ry ba ch  László tiszte
leti tagunk kerekasztal-beszélgetése az ELGI-ben, ahol 
éppen Egyesületünk tagjai voltak kevesebben. Ezeken 
kívül természetesen meg kell említeni legnagyobb szak
mai rendezvényünket, a vándorgyűlést, amely tavaly 
Sopronban került megrendezésre. Év vége felé került sor

a már-már szintén hagyományosnak tekinthető szolnoki 
ankétra, melynek témája a kőolaj- és földgázbányászati 
integráció volt. Nemrégiben került sor az Általános Geo
fizikai Szakosztálynak a Magyarhoni Földtani Társulattal 
közösen rendezett kerekasztal-beszélgetésére, amely a 
vártnál minden szempontból nagyobb érdeklődésre tartott 
számot.

Nemzetközi kapcsolatainkról titkárunk elmoidta, hogy 
legszorosabb kapcsolatunk változatlanul az EAGE-vel van. 
Ennek elismerésére kaptunk egy réztáblát, mely igazolja, 
hogy társult egyesülete vagyunk e nagy európai geofizikai 
szervezetnek. Ä PACE kuratóriuma már második alka
lommal tartotta ülését Budapesten, amelyben az is szerepet 
játszik, hogy Bodoky  Tamás tagja a háromtagú kuratóri
umnak. Az EAGE éves konferenciájára beérkező előadások 
bírálatában ez évben is több tagtársunk vett részt.

Az EEGS Európai Szekciójával kapcsolatban már több
ször elhangzott, hogy 1999-re hivatalosan az Egyesület 
kapta meg a rendezés jogát. Az előkészületek folynak, a 
helyszín a Budapesti Kongresszusi Központ lesz.

Tavaly év végén lehetőséget kaptunk az SEG-től, hogy 
ott is társult taggá váljunk.

V erő  László ekkor olvasta fel O rmos Tamás alelnök 
levelének azt a részét, amely a nemzetközi kapcsolatok 
témához tartozik.

„ Néhány mondatban említést kívánok tenni arról az 
eseményről, amelyik az Elnökség beszámolójába nem 
kerülhetett bele, hiszen néhány perce történt. Egyesü
letünk kezdeményezésére a német egyesület felvette mai 
közgyűlésének napirendjére azon javaslatunkat, hogy a 
korábbi hagyományosan jó  kapcsolatok — amelyről 
most itt is lépten-nyomon meggyőződhettem — élénkíté
sére a két egyesület működjön szorosabban együtt, tá
mogassa a szakmai kapcsolatokat a legkülönbözőbb te
rületeken. A Magyar Geofizika következő számában 
részletesen tájékoztatom tagtársainkat a történtekről. ” 

Az EAGE-nek már társult tagja vagyunk, s ott is meg
hirdetnek olyan előadásokat, melyeknek megtartását lehet 
kérni egy-egy országban. A titkár a 13 felajánlott előadás 
listáját kivetítette, ebből egyet választhatunk.

Alig két hónap van hátra az EAGE lipcsei konferenciá
jáig, ahol Egyesületünk társult tagként ismét szerepelni fog 
poszteren. Ennek azért van jelentősége, mert az 1999. évi, 
Helsinkiben megrendezésre kerülő konferencián adják át 
először az Eötvös Díjat az előző évben a Geophysical 
Prospectingben megjelent legjobb cikkért.

Egyesületünk gazdasági helyzete nem romlik, de nem is 
javul. Ennek magyarázata, hogy olyan munkákat, melyek
ből gyarapíthatnánk a vagyonúnkat, az utóbbi időben nem 
sikerült szerezni. A bevételek között a szokásos tételek 
szerepelnek: tőkénk kamata, támogatások, rendezvényeink 
bevételei. Tagtársaink a tagdíjon felül személyi jövedelem- 
adójuk 1%-ával is támogathatják az Egyesületet. Ez 1997- 
ben több mint 200 ezer Ft bevételt jelentett. Jogi tagjaink 
névsorában új jogi tagunk, a Mecseki Ércbányászati Válla
lat is szerepelt már. A más jellegű támogatás nyújtása 
anyagi vagy természetbeni juttatást jelent, tehát ezek a 
támogatók különféle munkák elvégzésével támogatják az 
Egyesületet.

A következő évi költségvetés jóváhagyása a közgyűlés 
feladata. A kivetített költségvetésben eredményként negatív 
szám jelent meg. Ez azért van így, mert a költségvetések
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Az ellenőrzés mindent rendben talált

sajátsága, hogy a költsé
gek eléggé előreláthatok, 
de a bevételek mindig 
bizonytalanabbak.

Jánv ári János, az 
Ellenőrző Bizottság 
elnöke köszöntötte a 
közgyűlést és röviden 
összefoglalta az 1997. 
évi gazdálkodás és mű
ködés ellenőrzésének 
tapasztalatait, Az ellen

őrzést az Ellenőrző Bizottság az egyesületi Alapszabály 
előírásának álelmében végezte el. Az Egyesület éves gaz
dálkodásának eseményei, a pénzügyi forgalom (ami a ko
rábbi évekhez képest kissé megnőtt ebben az évben) a 
kettős könyvvitel szabályai szerint, számítógépes könyve
lési program segítségével, jól áttekinthető módon, precízen 
vannak dokumentálva.

Az egyéb bevételek között a beszámoló említette az 
SZJA 1%-át és hogy — először az elmúlt évben — egy 
szerényebb összegű, 300 ezer Ft-ot kitevő állami támogatás 
is szerepelt a bevételünkben. A kiadások az elmúlt évihez 
mérten jóval az infláció szintje alatt, kevesebb mint 9%-kal 
nőttek, és az 1995. évi szinten maradtak. Ez az elmúlt év 
rendkívül takarékos gazdálkodását jelzi. Az anyagköltség 
már 1993 óta fokozatosan csökken, a működési költség 
összességében alig több mint 5%-ot emelkedett. A 
MTESZ-tagdíj változatlan maradt, a bérleti díjak és a pénz
ügyi szolgáltatások díjai viszont nőttek. A társadalmi ju
talmak összege szerény mértékben nőtt, az Alapítványba 
átadható összeget, ami arányos az eredménnyel, szintén 
növelni tudtuk. Az 1997. évben az Egyesület vagyoni esz
közeit a jogszabályokban meghatározott módon használta, 
gazdálkodása a törvényi feltételek betartásával biztonságos, 
stabil és eredményes volt. A viszonylag pesszimista költ
ségvetés ellenére az 1998. évi gazdálkodás pénzügyileg 
megalapozott.

A közgyűlés az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság 1997. 
évről szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés az 1998. évi költségvetés tervezetét egyhan
gúlag elfogadta

A közgyűlés egy tartózkodással elfogadta, hogy Egyesü
letünk az SEG társult tagjává váljon.

A közgyűlés kettő nemleges szavazattal az Elnökség tag
díjra vonatkozó előterjesztését elfogadta, így a rendes tagok 
részére az éves tagdíj mértéke 1998-ban nem emelkedik

A Nagy Generáció néhány képviselője (Ádám Antal, Takács 
Ernő, Posgay Károly)

Posgay  Károly tagtársunk a tavalyi közgyűlésen egy 
előterjesztést tett, amely szerint, tekintettel Stegena  Lajos 
munkásságára, a fiatalabb korosztály munkájának elismeré
sére és ösztönzésére érmet kellene alapítani Stegena  Lajos 
emlékére. A Tudományos és Oktatási Bizottság úgy ítéli, 
hogy a meglévő egyesületi kitüntetések (Eötvös, Egyed, 
Renner Emlékérmek, tiszteleti tagság és Emléklap) száma 
elegendő, többek szerint sok is az Egyesület méretéhez 
képest. Új kitüntetések alapítása tehát nem  szükséges.

A Bizottság javasolja az Elnökségnek, hogy a magyar 
geofizika nagyjai emlékét hasonló módon ápolandó az 
Egyesület tegye gyakorlattá a lehetőleg évfordulóhoz kap
csolódó emléküléseket, amelyeken felidéznénk a kutatók, 
tudományszervezők életútját, munkásságát, tudományos 
eredményeit és azt, hogy hol tart ma az, amit ők annak 
idején kezdeményeztek, illetve műveltek. Az ülésen a kö
vetkező nevek merültek fel: Kö vesligethy  Radó, Pékár  
Dezső, Fekete  Jenő, Rybár  István, Kantás  Károly, 
Scheffer  György, Haáz István Béla, Barta  György, 
Facsinay  László, Oszlaczky  Szilárd, Szénás György, 
E rkel András, K ilczer  Gyula, Rá d ler  Béla, Schenzl 
Guidó, Stein er  Lajos, Réthly  Antal, Kjta ibel  Pál, Bö c k  
Hugó, Tárczy-Hornoch  Antal és Sem sey  Andor. Fentiek 
alapján az Elnökség azt a javaslatot terjesztette a közgyűlés 
elé, hogy az Egyesület ne alapítson új kitüntetést.

A közgyűlés három tartózkodással elfogadta az Elnökség 
kitüntetésre vonatkozó előterjesztését.

Egyetértünk...
N em esi László, a Magyar Geofizikusokért Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke köszöntötte a közgyűlést, majd 
megtartotta beszámolóját, melyet külön közlünk.

Áttérve az alapszabály-módosítás napirendi pontjára, 
Pály i András bemutatta Fer en c z  Lujza jogászt, aki a 
közhasznú szervezetté való átalakulás jogi formuláiban 
segít eligazodni, és a bejegyeztetés jogi teaidőit elvál
lalta.

Elnökünk a közgyűlés 
előtt körlevélben tájékoztatta 
a tagságot az átalakulás 
szükségszerűségéről, az 
ezzel járó előnyökről és 
hátrányokról. A közgyűlésen 
összefoglalta a leglényege
sebb szempontokat.

Azt is elmondta, hogy az 
Egyesület abban az előnyös 
helyzetben van a közhasznú 
szervezetté válás szempont
jából, hogy eddig is évenként dr. Ferencz Lujza jogász
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(Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a bírósági 
bejegyzés után a Magyar Geofizikában megjelenik)

A szünet után Pályi András elnök azzal folytatta a köz
gyűlést, hogy az Alapítvány beszámolójában elhangzott a 
közhasznú szervezetté történő átalakulással kapcsolatos 
kuratóriumi határozat. Mivel a Magyar Geofizikusok Egye
sülete a Magyar Geofizikusokért Alapítvány alapítója, ezért 
a közgyűlés elé két szavazási pont került:

A közgyűlés egyhangúlag felhatalmazta az Alapítvány 
Kuratóriumát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a 
közhasznú szervezetté válás ügyében

A közgyűlés a Kuratóriumot egyhangúlag felhatalmazta, 
hogy készítse elő a törvénynek megfelelő előterjesztést.

A közgyűlés egyik legizgalmasabb része minden évben 
az új elnök személyével kapcsolatos szavazási eredmény 
ismertetése, majd a kitüntetések átadása.

Jesch  Aladár, a Jelölő Bizottság elnöke beszámolójában 
elmondta: a Jelölő Bizottság meggyőződése volt, hogy az 
alelnöki posztra jelöltek olyan személyek, akik jól el fogják 
látni ezt a pozíciót. A két jelölt M eskó  Attila és Szűcs 
István volt.

Rezessy  Géza, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke be
számolójában elmondta, hogy a kiküldött 645 db szavazó
lapból 250 db érkezett vissza, ami az előző évi arányhoz 
képest növekedést jelent. A beérkezett szavazatokból 1 db 
volt érvénytelen. Az érvényes szavazatok alapján első alel
nök M eskó  Attila, aki a szavazatok 70%-át kapta. Szűcs 
István mintegy 30% szavazatot, Ferenczy  László és Sípos 
József egy-egy szavazatot kapott. A szavazás érvényes, 
Rezessy  Géza a Bizottság nevében gratulált M eskó  Atti
lának.

Pályi András megkérte Meskó  Attilát, hogy foglalja el 
helyét az Elnökségből.

Orm os Tam ás leköszönő alelnök levelének befejező ré
szét iá n  ét Verő  László titkár olvasta fel:

„Abból az alkalomból, hogy a mai nappal alelnöki 
tisztem véget ér, engedjék meg hogy ismét köszönetét 
mondjak megtisztelő bizalmukért. Remélem, nem éltem 
vissza vele. A továbbiakban is szívesen állok Egyesüle
tünk rendelkezésére. ”

Meskó  Attila, az újonnan megválasztott alelnök megkö
szönte mindazoknak a szavazatait, akik őt javasolták. El
mondta, hogy a felkérést néhány napos gondolkodás után 
vállalta el. Ügy érezte, ki kell fejeznie háláját, amit az 
Egyesület és annak tagsága iránt érez. Az Egyesületnek 
negyven éve tagja és ez alatt az idő alatt nagyon sokat

Meskó Attila akadémikus alelnöki beszéde
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kapott az Egyesülettől. Annak idején az első előadásait a 
nemzetközi szimpóziumokon tartotta, melyek szervezésé
ben az Egyesület is részt vett. Később Egyed Emlékérem
mel, majd Eötvös Emlékéremmel tüntette ki az Egyesület, 
ezzel egyidejűleg tiszteleti tagságot is kapott. ígéretét fe
jezte ki, hogy igyekezni fog abban a szellemben tevékeny
kedni, ahogy az Egyesület most is működik, hogy megma
radhasson a felfelé haladó tendencia, melyről örömmel 
hallott a beszámolóban.

Rövid életrajzát is elmondta. 1980-ban lett egyetemi ta
nár, azóta látja el a hallgatókat jegyzetekkel és oktatja őket. 
1990-ben lett a tudományos akadémia tagja.

Pályi András —  immáron alelnökként —  megköszönte, 
hogy egy esztendőre az Egyesület elnöke lehetett. Remé
nyét fejezte ki, hogy az Egyesület életéhez sikerült valamit 
hozzátennie. Jó lame, ha az Egyesületben a fiatalítás meg
történne.

Hegy bíró  Zsuzsanna, elnökként, a kitüntetések átadása 
előtt elmondta, hogy az Elnökség számos bizottság és a 
tagság javaslatát meghallgatva döntött a kitüntetésekről.

V erő  László titkár felolvasta a kitüntetések indoklását, 
Pályi A ndrás alelnök pedig átadta a kitüntetéseket.
Egyed László Emlékérmet kapott C serepes László és

N em esi László.

Az Egyed László Emlékérem kitüntetettjei: Cserepes László...

... és Nemesi László

Renner János Emlékérmet kapott Bállá  Kálmán és 
Késm árky  István.

A Renner János Emlékérem kitüntetettjei: Bállá Kálmán ...

... és Késmárky István

Emléklapot kapott Pap Sándor, P in tér  László, Varga  
Robot és Z ieg er  Bertalan.
Az év cikkei a következők:

N em esi László, Jan Séf a ra , Varga  Géza, Kovács
völgyi Sándor: Results of Deep Geophysical Survey 
within the Framework of the DANREG Project (Geofi
zikai Közlemények 41, 3-4, 143-149),

W éber  Zoltán: VSP Inversion —  A  New Method Using 
Edge Detection (Geofizikai Közlemények 40, 3-4, 155— 
174),

Szabó  Zoltán, Páncsics Zoltán: Gravitációs lineamensek 
és a földrengéseloszlás kapcsolata Magyarországon 
(Magyar Geofizika 38, 1).

Jutalomban részesült Barany ai Pál, Bodri Bertalan, 
Czipó  László, E rdei Malgorzata, Fleischhacker  
Imréné, Györfi Ildikó, Jánváriné  Kántor  Ilona, 
Kakas Kristóf, Kis Márta, László  Csaba, Mágel 
Ágostné, M ilánkovich  Andrásié, Pékó  Gyuláné, 
Stom fai Róbert, Szabó  Imre, Tóth  Tamás, Törköly  
József, Ujfalusy  Antal, V árhegyi András és V ida  Er
zsébet.
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Hegy bíró  Zsuzsanna köszönetét mondott a titkárságnak 
egész évi munkájukért. Az elmaradhatatlan virágcsokrokat 
PÁLYI András adta át.

Az új elnök zárszavában röviden összefoglalta az előt
tünk álló év fontosabb feladatait és eseményeit. Ebben az 
évben a közhasznúsági bejegyzés mellett az EEGS Európai 
Szekciójának 1999 szeptemberében tervezett rendezvényé
nek előkészítése vár ránk. 1998 más szempontból is jelen
tős év, hiszen E ötvös Loránd születésének 150. évfordu
lóját ünnepeljük.

Kifejezte azt a kívánságát, hogy a fiatalok minél na
gyobb számban vegyenek részt az egyesületi életben és

szeretné, ha részvételi díj csökkentésével és alapítványi 
támogatásokkal lehetővé tudnánk tömi számukra a munká
ba való bekapcsolódást. Ezekkel a gondolatokkal a köz
gyűlést bezárta.

A közgyűlés után a résztvevők többsége átvonult a Bara 
Hotel éttermébe, ahol ízletes vacsora mellett töltöttek el 
egy kellemes estét.

Hegybíró Zsuzsanna

Megjegyzés: A közgyűlési beszámoló részletes 
jegyzőkönyve és magnetofon-felvétele az érdeklő
dők számára az egyesület titkárságán hozzáférhető.

A MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 
BESZÁMOLÓJA AZ 1997. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS AZ 1998. ÉVI

TERVEKRŐL

A Renner János Emlékérem egyik kitüntetettje, kuratóriumi 
elnökként

Kedves Kollégák!
Alapítványunk fennállásának kilencedik évét kezdi meg. 

Egyesületünk 1990 áprilisában 300 000 Ft-os alaptőkével 
létrehozott alapítványa 1996-ra 15 millióra növelte törzstő
kéjét, miközben az alapító szándékának megfelelően évente 
mintegy 40 rászoruló tagtársunkat részesítette szociális 
segélyben, évente tucatnyi ifjú kutatónk tanulmányi útját, 
rangos nemzetközi konferencián való részvételét segítette. 
Rendszeresen támogattuk a hazai folyóiratokban megjelenő 
(a Tudományos és Oktatási Bizottság által kiválasztott) 
legjobb tudományos cikkeket, az Ifjúsági Ankétot, a nagy 
érdeklődésre számot tartó évenkénti nyugdíjas kirándulá
sokat és alkalmilag a tankönyvkiadást stb.

Az elmúlt években az alaptőkénk jelentősen emelkedett, 
egészen 1997-ig. Ennek egyik oka a rendszer es támogatás 
volt az Egyesület, a geofizikusokat foglalkoztató intézmé
nyek és magánemberek részéről, de 1997 előtt sohasem 
fogyott el az előző év kamatbevétele és az alaptőkét ezzel 
is növeltük.

Félő, hogy az 1997-es esztendő fordulatot, tartós válto
zást jelent az alaptőke és főként hozadékának növekedésé
ben. Egyrészt csökkentek a kamatbevételek, másrészt, talán 
a doktorandusz-képzés bevezetésével, megnőttek az igé
nyek a külföldi tanúimányutakat illetően.

Az 1997-es esztendő volt az első, amikor a kamatbevé
telek és a kiadások különbsége közel egyenlő. (A minimá
lis pozitívum is jórészt csak késve kifizetett és az 1998-as

kiadásokat terhelő, de 1997. évi kiadásnak számító szám
lánk miatt létezik).

Ezen bevezető után tekintsük át részletesebben 1997. évi 
kiadásainkat és bevételeinket.

A BEVÉTELEK:

Az ösztöndíjban részesülök közül G renerczy  Gyula és 
Hursán  Gábor hosszabb távol-keleti, illetve amerikai 
ösztöndíjat nyert el, amelyhez főként útiköltségként adtunk 
támogatást.

Szá lAi Sándor, Kis Márta, L enkey László, M agyari 
Orsolya, Szafián  Péter, Tóth  Tamás, Scholtz  Péter, 
Bada  Gábor, N educza  Boriszláv és Kovács Péter euró
pai konferenciákon tartott előadást, ezért a költségeikhez 
hozzájárultunk.

A szociális segélyben részesített mintegy 40 fő teljes 
nyilvánosság előtti felsorolásától, a kedvezményezettekre 
való tekintettel kérem, hogy tekintsenek el. Azonban a 
Magyar Geofizikusok Egyesületében bárki megnézheti a 
listát.

Ezzel kapcsolatban a Kuratórium rendkívül szomorúnak 
tartja, hogy tagtársaink közül (különösen a már régebben 
nyugalomba vonultak között), egy becsülettel végigdolgo
zott munkás élet után sokan a nyomor szélére jutottak. 
Megdöbbentő, hogy még a szakma ismert kiválóságaitól is 
olyan köszönő leveleket kapunk, amelyben leírják, hogy ha 
nem jött volna karácsony előtt a segély, nem tudták volna 
megjavíttatni elromlott mosógépüket.
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