H e g y b ír ó 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 ö tv ö s 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 töm i 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
kiadásokat terhelő, de 1997. évi kiadásnak számító szám
lánk miatt létezik).
Ezen bevezető után tekintsük át részletesebben 1997. évi
kiadásainkat és bevételeinket.
A BEVÉTELEK:

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
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Az ösztöndíjban részesülök közül G renerczy Gyula és
H u r sá n Gábor hosszabb távol-keleti, illetve amerikai
ösztöndíjat nyert el, amelyhez főként útiköltségként adtunk
támogatást.
Sz á l Ai Sándor, Kis Márta, L enk ey László, M a g y a ri
Orsolya, Sza fiá n Péter, T ó t h Tamás, Sc h o l t z Péter,
B a d a Gábor, N e d u cza Boriszláv és K ovács 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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— Az Alapítvány állami pénzekre csak akkor számíthat, ha
közhasznú,
— az Alapítvány támogatói csak közhasznú szervezet tá
mogatása esetén részesülnek adókedvezményben,
— a személyi jövedelemadó 1%-ára is csak ilyen szervezet
jogosult.
A hátrányok között a megnövekedett adminisztráció és
a teljes nyílttá válás említhető, de számos olyan követel
ménynek is meg kell felelni, amely Egyesületünk életében
nem okozhat különösebb problémát, mint pl. az éves
beszámoló jóváhagyatása pl. a közgyűléssel, vagy a gaz
dálkodás nyilvánosságra hozatala. Ezt eddig is megtettünk
a közgyűlésen is, és a Magyar Geofizikában nyomtatás
ban is.
Az előnyöket és a hátrányokat figyelembe véve a Ku
ratórium, a törvény adta jogával élve, a közhasznúvá
válás mellett döntött, remélhetőleg tagságunk teljes egyet
értésével.
Az átalakulás lebonyolításához szükséges kezdeti lépé
A Kuratórium mindenekelőtt szeretné megköszönni a seket megtettük.
Úgy gondoljuk, hogy a fenti törvényben definiált 20 féle
Magyar Geofizikusok Egyesületének és minden támogató
nak a segítségét, köztük azokat a jövedelemadóból szárma cél közül Alapítványunknak elsősorban a „szociális tevé
zó 1%-okat is, amelyet tagtársaink az adminisztráció egy kenység”, a „tudományos tevékenység, kutatás”, a „neve
szerűsítése céljából az Egyesület bankszámlájára utaltak. lés, oktatás, képességfej lesztés, ismeretterjesztés”, a „kultu
Az így befolyt összeget az Egyesület elnökségének döntése rális tevékenység”, a „környezetvédelem” és az „euroértelmében az Ifjúsági Ankét részvételi díjainak fedezésére atlanti integráció elősegítése” célokat indokolt választania.
Végül szeretnénk remélni, hogy tevékenységünkkel és
használja fel. A támogatásban az előadást tartó egyetemis
törekvéseinkkel tagságunk egyetért.
ták, doktoranduszok részesülhettek.
Kérjük további bizalmukat, segítségüket, javaslataikat és
Az Alapítvány jövőjét érintő leglényegesebb probléma
jelenleg az 1997 évi CLVI. törvény, amelyet az Ország- bírálataikat is.
Különösen fontosnak érezzük a segítségüket a szociáli
gyűlés 1997. december 15-én fogadott el, és amely a köz
san rászoruló, szerény tagtársaink felkutatásában és kérjük
hasznú szervezetekről szól.
Kiemelném e törvény néhány olyan paragrafusát, amely tagtársainkat, segítsenek abban, hogy tehetősebb munkál
alapítványunk jövőjét, működési feltételeit közvetlenül tatóik anyagilag is támogassák Alapítványunkat, mert az
infláció csökkenése a kamatok csökkenésével is együtt jár,
érinti.
A közhasznúvá váláshoz meg kell újítani az Alapító ami ebben a vonatkozásban sajnos azt jelenti, hogy a jövő
ben még névértékben is kevesebb támogatást tudunk csak
Okiratot.
nyújtani, ha az alaptőke nem növelhető jelentősen.
A közhasznúság néhány előnye:
— a cél szerinti juttatásban részesülő a támogatás után nem
Nemesi László,
a Kuratórium elnöke
fizet személyi jövedelemadót,

KOSZORÚZÁS EÖTVÖS LORÁND SÍRJÁNÁL
A Magyar Geofizikusok Egyesülete, a Magyar Geológiai Szolgálat, a Magyar Millenniumi
Emlékbizottság, az MTA Soproni Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete, valamint a Magyar
Természetbarát Szövetség Eötvös Loránd halálának 79. évfordulója alkalmából április 8-án
koszorúzást rendezett a Kerepesi temetőben. Egyesületünk nevében H egybíró Zsuzsanna az
alábbi beszédet mondotta:
A Magyar Geofizi
kusok Egyesülete fel
hívására azért gyűl
tünk itt össze, m a t ma
79 éve, hogy meghalt
E ö tv ö s Loránd.
1848-ban, a forra
dalom és szabadságharc évében született
és 1919-ben, a Ta
nácsköztársaság napjai
alatt halt meg.
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E két történelmi dátum közt 71 év telt el, E ötvös Lo
ránd számára olyan tudományos felfedezésekkel, melyek
nyomán neve örökre felíródott a tudomány tört életének
lapjaira, mint Eötvös-törvény, Eötvös-féle torziós inga
vagy mint Eötvös-effektus. Ezen fizikai fogalmak ismerte
tésére és tárgyalására bőven lesz alkalom az idén, amikor
születésének 150. évfordulója alkalmából Eötvös-emlékév
kezdődik. De itt, E ötvös sírjánál, emlékezzünk inkább egy
olyan embertársunkra, aki EMBERként is megállta helyét a
történelmi és társadalmi viharok közepette is. Ennek iga
zolására a korabeli írásos dokumentumokat, újságokat, a
kortársak, munkatársak leveleit idézzük most fel.
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