
3. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az emlékérmet 
minden második évben adhatja ki. Egy alkalommal leg
feljebb két emlékérem adományozható.

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 kiemel

kedő teljesítményért;
— a geofizika oktatásában szerzett érdemekért;
— geofizikai szakmunkák írásáért és szerkesztéséért;
— egész szakmai élettevékenységért.

6. Az emlékérem kiosztása előtt legalább négy hónappal az 
Elnökség egy bizottságot kér fel a kitüntetési javas
latok) megtételére. Ez a javaslatokat rangsorolva, rész
letes indoklással az Elnökség elé terjeszti, mely az em
lékérem 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.

5.§. A RENNER JÁNOS emlékérem alapszabálya
1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az Egyesületben és 

annak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elis
merésére emlékérmet alapít. Az emlékérem Renner Já
nos, a neves magyar geofizikus nevét viseli.

2. A RENNER JÁNOS emlékérem leírása: 85 mm átmé
rőjű és 6 mm vastag bronzérem. Az érem első oldalán 
Renner János domborművű arcképe látható. Az arckép 
körül a felirat: „1889 RENNER JÁNOS 1976”. Az érem 
hátoldalán a felirat: „Magyar Geofizikusok Egyesülete”. 
Az adományozásról kiállított okiratot az emlékéremmel 
együtt kell átadni.

3. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az emlékérmet 
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 terén szer

zett érdemekért;
— tudománytörténeti kutatómunkáért.

6. Az emlékérem kiosztása előtt legalább négy hónappal az 
Elnökség egy bizottságot kér fel a kitüntetési javas
latok) megtételére. Ez a javaslatokat rangsorolva, rész
letes indoklással az Elnökség elé terjeszti, amely az em
lékérem 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 Egyesületben 

vagy annak érdekében végzett társadalmi vagy szakmai 
tevékenység elismerésére EGYESÜLETI EMLÉKLA
POT alapít.

2. A Magyar Geofizikusok Egyesülete a kitüntetést évente 
adományozza. Egy alkalommal legfeljebb öt EMLÉK
LAP adható ki.

3. Az EMLÉKLAPOT az Egyesület tagjai mellett, indokolt 
esetben, egyesületen kívüli személy is megkaphatja.

4. Az Emléklap odaítéléséről a szakosztályok, bizottságok 
és területi csoportok javaslatai alapján az dönt.

5. Az Emléklap átadása a Közgyűlésen történik.

6. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt az 
Egyesület lapjában közölni kell.

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI
2000. május 25-én rendeztük meg a szeniorok hagyo

mányos, tavaszi baráti találkozóját a Magyar Geofizikusok 
Egyesületében. Az összejövetelen 40 tagtársunk vett részt. 
Szűcs István, az MGE elnöke meleg szavakkal köszöntötte 
a megjelenteket és örömmel emlékezett meg a tavalyi tatai 
tanulmányi kirándulásról, amelyen még alelnökként vett 
részt. Találkozónkat megtisztelte jelenlétével TÓTH József, 
egyesületünk új alelnöke is. Két tagtársunk: Balogh Ala
dár és Haniszkó Gusztáv levélben üdvözölte a résztvevő
ket, mivel személyesen nem tudtak megjelenni.

Megtekintettük Vida Zsolt tagtársunk remek filmjét, 
amely felidézte a tatai Szabadtéri Geológiai Múzeumban 
tett tanulmányi kirándulásunk egyes mozzanatait.

Az elnök bejelentette, hogy a Szeniorok bizottságának 
titkári posztját MOLNÁR Károly tagtársunk volt szíves 
vállalni, ezt a tagság örömmel vette tudomásul. Az elnök 
egyúttal kérte a szeniorokat, hogy aki teheti, vállaljon tár
sadalmi munkát az egyesületben, mert SziKORA Hilda 
távozása óta jelentős többletmunka hárul Bellér Éva ügy
vezető titkárra.

Köszönet illeti a Magyar Geofizikusokért Alapítványt a 
baráti találkozó támogatásáért és Bellér Évának a jól 
sikerült összejövetel lebonyolításáért.

A czél Etelka, 
a Szeniorok Bizottságának elnöke
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