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AZ ELNÖKSÉG JÚNIUS 20-1 HATÁROZATA
Ritkán adunk hírt az elnökségi határozatokról lapunk ha

sábjain, hiszen ezek jelentős része a lap megjelenésekor 
már elintézett üggyé válik. Most azonban egy olyan határo
zatról van szó, amely sokakat érint, mégpedig 2001-ben.

A Közgyűlés résztvevői minden bizonnyal emlékeznek, 
de az előző számban mindenki olvashatta is, hogy az El
nökség javasolta: jövő évtől kezdve a tagdíj 1000 Ft le
gyen, a nyugdíjasok és diákok számára azonban maradjon a 
250 Ft. A Közgyűlés ezt a javaslatot egyhangúlag el is 
fogadta. Az Elnökség javaslata azonban alapszabály
ellenes volt, mert:

,,7.§. A tagsági viszonyból fakadó kötelezettségek
2. A rendes tagok évi tagsági díjat fizetnek (tárgyév 

március 1-ig), amelynek mértékét a Közgyűlés állapítja 
meg. A diák és nyugdíjas tag az aktív tag díjának 50%-át 
fizeti.”

Az Elnökség úgy döntött, hogy él ugyanezen paragrafus 
ugyanezen pontjának következő mondatában biztosított 
jogával, miszerint

„A rendes tag írásbeli kérésére az Elnökség méltá
nyossági alapon hozzájárulhat a tagdíjfizetés szünetel
tetéséhez.”

és 2001-ben valamennyi nyugdíjas és diák tagtársunk szá
mára méltányossági alapon 50%-os tagdíj csökkentést en
gedélyez.

Annak érdekében pedig, hogy a jövőben mind az Elnök
ség, mind tagtársaink tisztában lehessenek az alapszabály 
rendelkezéseivel, ebben a számban megjelenik az utolsó 
közlés — 1997 (38. évfolyam 2. szám) — óta többször is 
módosított alapszabály.

Verő László

MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLY

2000. április 7.

l.§. Az Egyesület neve, címe és jogi helyzete
1. Az Egyesület neve: Magyar Geofizikusok Egyesülete 

(MGE)
Angolul: Association of Hungarian Geophysicists 
Németül: Ungarische Geophysikalische Gesellschaft 
Franciául: Association des Géophysicistes Hongrois 
Oroszul: Общество Венгерских Геофизиков 
Az Egyesület székhelye: 1027 Budapest, II., Fő utca 68.

2. Az Egyesület tevékenységi területe: Magyarország

3. Az Egyesület pecsétje: Földgömb, közepén Eötvös- 
ingával, köriratban: az Egyesület neve, alakulási éve 
(1954)

4. Az Egyesület önálló jogi személy, a közhasznú szerve
zetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései 
szerint közhasznú tevékenységet folytató szervezet, 
amely szakmai egyesületként a Műszaki és Természet- 
tudományi Egyesületek Szövetségének (továbbiakban 
MTESZ) tagegyesületeként az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. törvény keretei között működik.

5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, 
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormány
zati választásokon induló jelöltet nem állít és nem támo
gat.

2.§. Az Egyesület célja
1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete szakmai egyesület

ként működő közhasznú tevékenységet folytató szerve
zet, amely tagjainak sorában tömöríti a geofizika külön
böző területein és a rokon szakmákban dolgozó szakem
bereket. A Magyar Geofizikusok Egyesülete tagjain kí
vül minden érdeklődő számára is nyitott.

2. Tagjai számára lehetőséget teremt ismereteik, tapaszta
lataik, eredményeik kicserélésére és ismertetésére, va
lamint részt vesz a tagság szakmai érdekvédelmében.

3. Együttműködik más hazai, külföldi és nemzetközi szak
mai-tudományos egyesületekkel, szövetségekkel és 
szervezetekkel.

4. Segítséget nyújt a geofizika területén tevékenykedő, 
vagy azzal kapcsolatban lévő intézmények szakmai és 
egyéb feladatainak megoldásához.

3.§. Az Egyesület tevékenysége
Az Egyesület céljainak eléréséért a magyar geofizika ha

gyományainak szellemében a tudományos és technikai 
színvonal emelése, a tudomány eredményeinek gyakor
lati alkalmazása érdekében, a társadalom és az egyén 
közös érdekeinek kielégítésére az Egyesület az alábbi 
közhasznú tevékenységeket végzi:
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