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KÖZGYŰLÉSE

Az MGE 2004. évi rendes közgyűlését a MTESZ Budai 
Konferenciaközpontjában tartotta meg. A közgyűlés az 
eredetileg meghirdetett 13 óra 30 perces időpontban határo
zatképtelen volt. A 14 órára kitűzött második időpontban a 
közgyűlés, az Alapszabály értelmében, a megjelentek szá
mától függetlenül (a jelenléti ív szerint 71 résztvevő jelent 
meg), már határozatképes volt.

A közgyűlést Á bele Ferenc, az MGE elnöke vezette. A 
szükséges szemléltetést, közgyűléseink történetében első 
ízben, projektoros kivetítéssel oldotta meg.

Pályi András titkár. Á bele Ferenc elnök. Hegybíró Zsuzsanna 
alelnök

Köszöntötte a megjelent egyesületi tagokat és a vendé
geket: Z ettner Tamás urat, a MTESZ elnökét, 
Brezsnyánszky  Károly urat, a Magyarhoni Földtani Tár
sulat elnökét és Farkas István urat, a Magyar Geológiai 
Szolgálat főigazgatóját. Köszöntötte a jogi tagok és támo
gató szervezetek jelenlévő képviselőit.

Farkas István és Zettner Tamás

Feltette a kérdést, hogy a közgyűlési meghívóban ismer
tetett napirendhez van-e a jelenlévőknek módosítási javas
latuk. A közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi 
pontokat egyhangúlag elfogadta. Az elnök javasolta, hogy 
a rögzített hanganyag felhasználásával összeállítandó em
lékeztető készítésére BELEÉR Éva ügyvezető titkárt, az 
emlékeztető hitelesítésére POSGAY Károly és 
M ilánkovich  Andrásné tagtársakat bízza meg a közgyű
lés. A javaslattal a jelenlévők egyetértettek.

A résztvevők egy csoportja

Az elnök bevezetőjében megemlítette, hogy hivatali 
munkái miatt sokat kell utaznia, így nem mindig tudott 
részt venni a közgyűlési előkészületekben. Beszámolt arról, 
hogy az elnökség sokat dolgozott az elmúlt időszakban az 
előző évi közgyűlési határozatok megvalósításán.

Vetített statisztikai adatok segítségével elemezte az 
egyesületi létszámot. Megállapította, hogy a 692 fős tagság 
90%-a fizető tag.

Apa és fia: id. Zilahi-Sebess László és ifj. Zilahi-Sebess László
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Bejelentette, hogy a tavalyi közgyűlési határozatok ér
telmében kialakítottuk a tudományos titkári feladatkört és a 
posztot Kis Károly tölti be, valamint megalakítottuk a 
Budapesti Területi Csoportot, Kakas Kristóf elnökletével. 
A szakosztályok megszűntek, kivéve az SPWLA Budapest 
Chaptert, mely a régi rend szerint működik. Célszerűnek 
látszik az EAGE Budapest Chapter létrehozása is a szerve
zeti élet és a kapcsolati rendszer élénkítése és javítása ér
dekében. Valószínű, hogy ez az űj szervezeti lépés elősegí
tené egy nemzetközi nagyrendezvény későbbi időpontban 
történő hazai megvalósíthatóságát is.

Az űj szervezeti keretek jó működése véleménye szerint 
attól is függ, hogy milyen programot tudunk összeállítani, 
megfelelő lesz-e az érdeklődés és támogatás a tagság részé
ről. Az állami szolgálatban dolgozó kollégák helyzetét az 
EU-hoz történő csatlakozás várhatóan javítani fogja, míg az 
olajipari szakemberek helyzetében a nyitási tendenciától 
várható a javulás.

A nemzetközi szakmai szervezetek vezetésében vannak 
képviselőink, akikre büszkék vagyunk. Kiemelte, hogy új 
tisztségviselőként kapcsolódott be az EAGE munkájába 
TÖRÖS Endre és H egedűs Endre tagtárs. Kiemelte és meg
köszönte a PACE Alapítvány leköszönő kurátorának, 
BODOKY Tamásnak hosszú időn át kifejtett áldozatos és 
eredményes munkáját.

Az adakozóknak megköszönve jelentette be, hogy idén 
több mint 429 E Ft érkezett az Egyesület számlájára a sze
mélyi jövedelemadó 1%-ából. Hagyományaink szerint az 
összeget az Ifjú Szakemberek Ankétjának színvonalas 
lebonyolítására használtuk fel.

Az idő közben elhunyt tagtársakról — Á dám  Oszkár, 
Csörgei József, Fábián  Gyula, Holly  István, Kókai 
János, N yári Péter, Renner János, R ibi Elemér, 
Torm ássy  István, Ubránkovics Csaba, V árfalvi Lajos, 
W éber Béla — , akiknek nekrológja részben már megjelent 
a Magyar Geofizika hasábjain, néma felállással emlékezett 
meg a közgyűlés.

Ezt követően a MTESZ elnöke, Z ettner  Tamás — 
egyéb fontos elfoglaltságaira tekintettel — kért elsőként 
szót. Elmondta, hogy úgy is mint MTESZ elnök, de úgy is 
mint az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület egy
kori elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke, örömmel tett 
eleget a meghívásnak. Ecsetelte egyesületeink hasznosságát 
az energetikai együttműködés területén.

A MTESZ jövőjéről szólva kifejtette, hogy a megújuló 
európai kapcsolatrendszerben a MTESZ-re még az eddigi
nél is nagyobb szükség van. Szükség van viszont megúju
lásra, hogy a szervezet meg tudjon felelni a kor, a gazdasá
gi élet és a társadalom elvárásainak. Kiemelte, hogy a kor
mányzat továbbra is támogatja a MTESZ törekvéseit Ez 
többek között abban is megnyilvánul, hogy a költségvetés
től nagyságrenddel nagyobb támogatást kapott, mint más 
civil szervezetek.

A 2003. évi MTESZ Díjak és Emlékérmek átadására de
cemberben került sor. HURSÁN László tagtársunk akkor 
MTESZ Emlékérem kitüntetésben részesült, de az ünnepé
lyes átadáson nem tudott részt venni. Az idei rendes köz
gyűlésünk adta keretet használta fel Z ettner  Tamás a 
kitüntetés ünnepélyes átadására.

A közgyűlés első napirendi pontjaként az Egyesület 2003. 
évi tevékenységéről készült írásos beszámoló szóbeli kiegé
szítésére PÁLYI András titkárt kérte fel ÁBELE Ferenc elnök.

Hursán László átveszi a MTESZ Emlékérmet Zettner Tamástól

A titkár szóbeli beszámolójában hangsúlyozta, hogy az 
elmúlt esztendő talán legnagyobb feladata a jubileum elő
készítése volt. Ezen idő alatt lehetőség volt visszatekinteni 
az elődök tevékenységére is. A mindenkori vezetés, véle
ménye szerint, mindig nyugodtan állíthatta, hogy „rend 
van” az Egyesületben, hiszen minden korszakban az akkor 
érvényben lévő „játékszabályok” adta keretek között folyt a 
szakmai és egyesületi élet. A törvényes kereteket minden
kor betartották, a gazdálkodásban soha nem volt mulasztás, 
visszaélés vagy hiány. A mindenkori egyesületi vezetés 
mindig törekedett a jó szakmai és egyesületi munka elisme
résére, az arra érdemesek és példát mutatók kitüntetésére. 
Kiemelte az elődök megbecsülésének fontosságát. Szimbo
likus jelentőségű és nagyon fontos aktus Eötvös Loránd 
sírjának minden év április 8-i megkoszorúzása. Fontos, 
hogy az Egyesület igyekezzék a nagy elődök nyughelyéről 
megfelelő képen gondoskodni. A Nemzeti Kegyeleti Bi
zottságba ezzel a céllal delegáltuk Baráth  István tag
társunkat.

Vannak jelenleg is olyan nagyra becsült tagtársaink, 
akik a hazai tudományos vagy gazdasági életben, különbö
ző nemzetközi szervezetekben tevékenykednek, látnak el 
fontos feladatokat. Bejelentette, hogy Verő  József tag
társunk Széchenyi-díj kitüntetésben részesült. Bodoky  
Tamás alelnök hosszú éveken keresztül töltött be vezető 
szerepet európai nemzetközi szakmai szervezetekben. Te
vékenységét külföldön is elismerik, részére Tiszteleti Dip
lomát adományozott az Euro-Ázsiai Geofizikai Társaság.

A bizottsági munkát bemutató írásos anyagot kiegészít
ve külön kiemelte a Szeniorok Bizottságának és vezetői
nek, Aczél  Etelka elnök asszonynak és M olnár  Károly 
titkárnak sikeres tevékenységét.

A titkári kiegészítés megállapította, hogy az ifjúságra 
továbbra is nagy figyelmet kell fordítani. Buzdítani kell 
őket arra, hogy kapcsolódjanak be az egyesületi munkába, 
vegyék át az elődök szakmai közösségük iránti elkötele
zettségét.

Az Ifjúsági Bizottság munkája külön öröm és színfolt az 
egyesületi életben. A közelmúltban lemondott OROSZ Jó
zsef utóda a bizottsági elnöki feladatkörben M arkos Tün
de lett. A bizottság hagyományosan jó munkáját a vezető- 
váltás sem befolyásolta, hiszen főrendezőként, a Magyar
honi Földtani Társulattal közösen szervezték meg a márci
us 19-20-án Sárospatakon lebonyolított Ifjú Szakemberek 
Ankétját. A 81 résztvevő 18 elméleti és 20 gyakorlati elő-
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adást hallgatott, ill. 19 poszter előadást tekintett meg. A 
rendezvény — köszönhetően az Ifjúsági Bizottságnak — 
hangulatos és emlékezetes volt.

A gazdálkodásra térve hangsúlyozta, hogy évről évre 
gondot jelent a források előteremtése. Egyesületünk gaz
dálkodása kiegyensúlyozott és takarékos, biztonságra tö
rekvő. A tervezésnél előre láthatók a nehézségek. Az évek 
során azonban következetes gazdálkodással eddig mindig 
sikerült az ilyen gondokat leküzdeni.

Egyesületünknek köztartozása soha nem volt, minden 
kötelezettségét határidőre teljesítette. Várható, hogy a kö
zeli jövőben megnyílik egy újabb csatorna a civil szerveze
tek támogatására. Létrejött a Nemzeti Civil Alapprogram, 
mely arra hivatott, hogy az állampolgárok által nem nevesí
tett 1%-okból képződő pénzalapról (idén kb. 6,1 Mrd Ft) 
döntsön és ossza szét a civil szervezetek között. Ezekhez a 
pénzekhez pályázatok formájában lehet majd hozzájutni.

Végezetül az egyesületi honlap kérdését vetette fel a tit
kár. Komolyan kell vegyük a tartalmas és napra kész hon
lap létrehozását és üzemeltetését. Léte hamarosan nélkü
lözhetetlenné válik a korszerű és eredményes kapcsolat- 
tartásban, pályázatokon való részvételben.

Ezt követően felolvasta az előzetesen postán, az írásbeli 
beszámolóval együtt kiküldött közhasznúsági jelentést, 
melyet teljes terjedelemben közlünk.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 2003. évi 
közhasznúsági jelentése

A jelentést az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ban 
meghatározott tartalmi követelmények alapján állítottuk
össze.
Számviteli beszámoló

Elkészítettük az egyszerűsített éves beszámolót, amelyet a 
rendelet szerint Egyesületünk lapjában jelentetünk meg.

A költségvetési támogatás felhasználása

A MTESZ-től kapott 275 250 Ft költségvetési támogatás 
a működési költségekbe épült be. A támogatói célnak meg
felelően a társegyesületekkel közösen rendezett szakmai 
programok költségeit fedezte.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér
leg forrás oldalának a 8/96. Korm. Rendelet szerinti tagolá
sát jelenti. A források az Egyesület vagyonának az eredetét 
mutatják, így az 1991. december 31-i állapothoz képest 
(rendeletileg megállapított alapítói vagyon) a saját tőke — 
a tárgyévi eredmény növekedése miatt az előző évhez ké
pest 3558 E Ft-tal nőtt.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, ame
lyek az Egyesület által a cél szerinti tevékenysége kereté
ben nyújtott pénzbeli juttatásokkal kapcsolhatók össze. 
Ezek a következők voltak:
— az Egyesület által alapított kitüntetések díjai 274 200 Ft
— lapkiadásra fordított összeg 2 342 330 Ft

Kimutatás a kapott támogatásokról

A bevételek között szereplő támogatás:
— MTESZ-től kapott költségvetési támogatás 275 250 Ft
— Magyar Geofizika lapkiadás támogatása OTKA keretből

150 000 Ft
— El Paso Magyarország Kft. általános célú egyesületi

támogatás 100 000 Ft
— Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatása

157 040 Ft
A támogatók mindegyikétől egy adott cél megvalósítása, 

vagy az Egyesületnek az Alapszabályában rögzített tevé
kenysége működési költségeihez való hozzájárulásként 
kaptuk a fenti összegeket. A támogatásokat a kijelölt célok 
elérése érdekében használtuk fel.

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól

A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Az elmúlt évek tevékenységéhez hasonlóan az Alap
szabályban rögzített közhasznú tevékenységek jelentették a 
2003. évi működés lényegét. Ezek közül is kiemelkedők a 
szakmai rendezvények. Vállalkozási tevékenységünk nem 
volt.

Az éves gazdálkodás során az Egyesület minden számlá
ját határidőre fizetni tudta, készpénzforgalmában fennaka
dás nem volt.
Budapest, 2004. március 18.

Az MGE elnöksége

A titkári beszámolót követően Á b e l e  Ferenc elnök fel
kérte a Felügyelő Bizottság elnökét, MOLNÁR Károly tag
társat a bizottsági jelentés előterjesztésére.

M olnár  Károly

Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a bizottság, a közgyűlést 
megelőző rendes ülésén, március 11-én elvégezte az Alap
szabályban előírt ellenőrzési munkát. Ezen időpontra el
készült a 2003. évi gazdálkodásra vonatkozó könyvelés, a 
közhasznúsági jelentéshez szükséges adatok kigyűjtése, 
valamint a 2004. évi költségvetési terv. Jelentésüket eljut
tatták az Egyesület elnöksége részére. A titkári beszámoló 
több helyen is tartalmazta a Felügyelő Bizottság jegyző
könyvében foglaltakat, a közhasznúsági jelentés pedig 
alapvetően támaszkodott a bizottság megállapításaira.
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KETTŐS KÖNYVV i ri l I VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
К< ÍV SZERE SÍTK1T EVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

2003. KV

B udapest, 2IIIM. á p r ilis  2.

A vizsgálat, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 
kiterjedt a közhasznúsági tevékenységre, a vagyoni esz
közök jogszabály szerinti felhasználására, valamint a 
gazdálkodás szabályosságára és a pénzügyi helyzet stabi
litására. A számviteli beszámoló részeként elkészült mér
leget és eredménykimutatást (előírás szerint) mellékelten 
bemutatjuk.

A Felügyelő Bizottság az alábbiakban foglalta össze vé
leményét és javaslatait.

A 2003. év gazdálkodására vonatkozó adatok — mérleg 
mutatók, eredménykimutatás — a főkönyvi valós adatok 
alapján készültek. Az Egyesület gazdálkodása a törvényi 
feltételek megtartásával stabil volt. Határidőre kifizetett 
minden számlát, készpénzforgalmában fennakadás nem 
volt.

Az Egyesület nagyon jól használta ki a 2003-ban általa 
szervezett vándorgyűlés nyújtotta lehetőségeket. A Szolno
kon megtartott rendezvény mind szakmai, mind pénzügyi 
szempontból sikeresnek bizonyult. A sikerekben az Alföldi 
Csoport fő szerepet játszott. A kedvező tapasztalat alapján 
az elnökség figyelmébe ajánlják, hogy a jövőben a helyszín 
kiválasztásában és a támogatók számának és adakozási 
szándékának felmérésében — a siker érdekében — tovább
ra is körültekintően járjon el.

Az Egyesület megfelelt az Alapszabályban kitűzött cé
loknak, a működés lényegét a közhasznúsági tevékenysé
gek jelentették a 2003. évben is. Az Egyesület nem folyta
tott vállalkozási tevékenységet 2003-ban sem.

A közgyűlésen a későbbiekben előterjesztendő 2004. évi 
pénzügyi tervvel kapcsolatban a jelentés megállapítja, hogy 
az Egyesület életében a 2004-es esztendő különös jelentő
séggel bír. Egyesületünk 1954. április 27-én alakult, ezért 
az elnökség még 2002-ben elhatározta, hogy az 50 éves 
évfordulót méltóképpen kívánja megünnepelni.

Ehhez a programhoz anyagi támogatókat keresett az 
Egyesület, pályázatot nyújtott be, de a költségvetés 
tervezésénél ezeket az összegeket nem lehetett még 
előre tervezni, ezért mutatkozik a negatív előjel. Ezzel 
együtt a pénzügyi tervet reálisnak tartja a bizottság, 
hiszen ebben a pillanatban csak a biztos alapokra lehe
tett számítani.

A Felügyelő Bizottság beszámolója végeztével java
solta a közgyűlésnek, hogy a beszámolót, a közhasznú- 
sági jelentést és a 2004. évi költségvetési tervet egy
aránt fogadja el.

Következő napirendi pontként ÁBELE Ferenc elnök fel
kérte Nem esi Lászlót, a Magyar Geofizikusokért Alapít
vány kuratóriumának elnökét beszámolója megtartására.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 14 évvel ezelőtt, 
1990 áprilisában 300 000 Ft-os alaptőkével hozta létre 
alapítványát, a Magyar Geofizikusokért Alapítványt és
1999-ben nyertük el ennek közhasznú státusát.

Az Alapítvány bevételei és alaptőkéje is 1997-ig folya
matosan növekedett, majd 2-3 évig stagnált.

Az első veszteséges évünk a 2000. év volt. Ekkor vala
mivel több mint 1 M Ft-tal, 2001-ben 656 E Ft-tal, 2002- 
ben több mint 2 M Ft-tal, 2003-ban kereken 1,2 M Ft-tal 
csökkent az alaptőke.

2003. évi munkánkról mellékeljük a közhasznúsági je
lentést. Ebből látható, hogy kiadásunk 887 200 forinttal
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kevesebb volt a tervezettnél. Ez elsősorban azzal magya
rázható, hogy 2003-ban egyetlen ösztöndíj kérelem sem 
érkezett. Az okok között két dologra gondolhatunk. Az 
egyik — és az örvendetes — változat az lehet, hogy az 
egyetemek kutatói, doktoranduszai, az állami intézmények 
ifjú kutatói részére más források is rendelkezésre álltak és 
nem volt szükségük a mi támogatásunkra. A másik — és 
sajnálatos — ok az lehet, hogy 36 éven aluli fiatal kutató
ink 2003-ban nem jelentkeztek előadásokkal külföldi kon
ferenciákra, ösztöndíjakra. (Kérem, mindenki döntse el 
saját területén, hogy melyik a nyomosabb ok.)

N emesi László

Meg kell még említenünk, hogy 2003 volt az első olyan 
év, amikor alapítványunk nem támogatta anyagilag az Év 
cikkét. Tettük ezt a Tudományos Bizottság javaslatára, 
miután nem talált elég értékelhető cikket.

2003-ban is a legjelentősebb kiadásunk a szociális tá
mogatás volt. Összesen 21 fő részesült — átlagosan és 
kereken 64 000 Ft-nyi — támogatásunkban.

Azt sem győzöm hangsúlyozni, hogy eddig még soha 
senki nem kért szociális segélyt. Kivétel nélkül minden 
rászorulóra a munkatársai hívták fel figyelmünket. Erre a 
figyelemre ezúton is kérnék mindenkit, elsősorban talán 
egyesületi összekötőinket, hogy a jövőben is segíthessünk a 
bajbajutottakon.

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány 2004. évi pénz
ügyi terve:

Kiadás fajta Összeg E Ft
Ifjúsági Ankét 110
Az Év cikkeiért 70
Nyugdíjas találkozó és kirándulás 350
Valéta Bizottság 30
Ösztöndíjak 700
Szociális támogatások 1500
Egyéb (posta, könyvelés stb.) 240
Összesen 3000

Az Ifjúsági Ankétra az Ifjúsági Bizottság azért kért a 
szokásosnál kevesebbet, mert a vártnál több pénz folyt be a 
jövedelemadó 1%-aiból.

Az év cikkeire a Tudományos Bizottság tesz javaslatot. 
Az összeg nagyságára is javaslatot tettek az Egyesület 
elnökségének jóváhagyásával.

Az első két tétel és a harmadik esetében is a kifizetett 
összegek mellett járulékos költségeket, pl. egészségügyi

hozzájárulást is kell fizetni. Az itt tervezett összegek eny- 
nyivel többek, mint a bizottságok által kért összegek.

Noha 2004-es bevételünk valószínűleg több lesz, mint 
2003-ban, hisz 2003-ban egyesületi nyereség is volt, 
amelynek az Alapító szándéka szerint 10%-a megilleti az 
Alapítványt, továbbá a kamatok is magasabbak, mint egy 
esztendeje, mégis (hacsak valami rendkívüli adomány be 
nem fut) nyilvánvalóan veszteségesek leszünk most is. A 
kuratórium azonban úgy látja, hogy amíg teheti, a már-már 
szokásos nagyságú kiadásokat nem csökkenti (bár az inflá
ció ezt részben megteszi), mert akkor kell segíteni a rá
szorulókon, amikor azoknak szükségük van erre. Az évek 
múlásával, ha pénzünk el is fogy, az Európai Unióban az 
életszínvonal, a fiatal kutatók lehetőségei talán mégiscsak 
növekedni fognak.

Végül szeretném megköszönni az alapítványunknak 
nyújtott támogatásokat, elsősorban a Háromkő Bt.-nek, az 
egyéni adakozónak, és mindenkinek, aki jövedelemadójá
nak 1%-át felajánlotta.

Azonban ez utóbbival kapcsolatban ismételten szeretnék 
emlékeztetni a kuratóriumunk és az Egyesület elnöksége 
közti megállapodásra, miszerint arra kérjük Önöket, hogy 
az adminisztráció egyszerűsítése érdekében az Egyesület
nek ajánlják fel pénzüket, amelyet közös megegyezéssel, 
közös célunkra, az Ifjúsági Ankét rendezésére fordítunk.

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány 2003. évi 
közhasznúsági jelentése

A jelentést az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ban meg
határozott tartalmi követelmények alapján állítottuk össze.
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Számviteli beszámoló

Elkészítettük az egyszerűsített éves beszámolót, amelyet 
a Magyar Geofizikusok Egyesületének lapjában, a Magyar 
Geofizikában megjelentetünk (lásd a mellékelt táblázato
kat).

A költségvetési támogatás felhasználása

Alapítványunk költségvetési támogatásban nem része
sült.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér
leg forrás oldalának a 8/1996. (I. 24.) sz. kormányrendelet 
szerinti tagolását jelenti. A források az alapításkor, 1990 
áprilisában 300 ezer forintot tettek ki. Ez a támogatások és 
kamatok révén, a cél szerinti juttatások ellenére is, a mellé
kelt mérleg szerint 1997-ig növekedett, majd néhány évig 
stagnált és újabb támogatások hiányában — a banki kama
tok csökkenésének következtében is — 2000-től csökken. 
Mint a mellékelt kimutatásból is látható, ez a csökkenés 
2001-ben 656 E Ft, 2002-ben 2 328 E Ft volt és 2003-ban 
1 217 E Ft.

2003 végén pénzeszközeink összege 12 110 E Ft.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:

Kiadás fajta Terv Tény
(Ft) (Ft)

Ifjúsági Ankét 200 000 209 900
Nyugdíjas találkozó és kirándulás 300 000 305 700
Valéta Bizottság 30 000 30 000
Ösztöndíjak 700 000 0
Szociális támogatás 1 400 000 1 340 000
Egyéb (posta, könyvelés stb.) 370 000 227 200
Összesen 3 000 000 2 112 800

Kimutatás a kapott támogatásról

2003-ban a Háromkő Bt. 100 E Ft-os támogatása mellett 
a személyi jövedelemadó 1%-aiból 24 516 Ft és magán- 
személy támogatásából 36 000 Ft, összesen 160 516 Ft 
folyt be.

(Ezen bevételeinket még 735 222 Ft kamat egészítette 
ki.)

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról

A vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem ré
szesültek.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Alapítványunknak vállalkozói tevékenysége nem volt.
Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően, 

közhasznú tevékenységünk lényege (hasonlóan a koráb
bi évekhez) 2003-ban is néhány alapvető tevékenységre 
korlátozódott. Legjelentősebb kiadásunk szociális (egyre 
többször temetkezési) segélyek folyósítását jelenti olyan 
(többnyire nyugdíjas) kollégáknak, akiknek alacsony 
nyugdíja a napi rezsi, gyógyszer, és élelmezési kiadásai
kat is alig fedezi. A rendkívüli események, egy kórházi 
ápolás, egy fűtőberendezés meghibásodása, egy halál
eset megoldhatatlan problémákat jelentenek.

A korábbi években a legjelentősebb kiadást olyan te
hetséges, 36 éven aluli kollégák támogatása jelentette 
(ösztöndíj), akiknek előadását a külföldi konferencia 
szervezőbizottsága elfogadta, de egyetemük, állami 
intézményük nem tudta biztosítani a részvételi díjat, az 
utazási költséget. 2003-ban azonban egyetlen ilyen kére
lem sem érkezett.

A szakmai képzések érdekében 2003-ban támogattuk 
a Geofizikusok Egyesületének Ifjúsági Ankétját, a Mis
kolci Egyetem kulturális rendezvényeit, a nyugdíjas

6 Magyar Geofizika 45. évf. 1. szám



geofizikusok szakmai kirándulását és kulturális rendez
vényét.

Az éves gazdálkodás során minden számlánkat határidő
re kifizettük, a készpénzforgalomban fennakadás nem volt.

A Magyar Geofizikusokén Alapítvány 
kuratóriuma 

Nemesi László elnök

Ezt követően JÁNVÁRI János az alapítvány Felügyelő 
Bizottságának elnökeként számolt be ellenőrző munkájuk
ról. Megállapította, hogy az alapítvány működése nyitott 
könyv, és minden elhangzott a nagyon alapos beszámoló
ban. A bizottság március 19-én tartotta meg ülését és a 
gazdálkodást teljesen rendben találta. A kuratórium két fő 
célt tűzött ki tárgyévre, ezek: a szociális támogatások és a 
fiatalok megsegítése. Ez utóbbiak a számadatokat tekintve 
talán már nem szorulnak támogatásra. Ez örvendetes. Ismé
telten felhívta a figyelmet arra, hogy bátran lehet fordulni 
az alapítványhoz, hiszen az alapítói vagyon, vagyis 
150 E Ft erejéig felhasználható a meglévő pénzösszeg.

Jánvári János

Kérte a közgyűlést, hogy a kuratórium beszámolóját ve
gye tudomásul.

Á bele Ferenc elnök, megköszönve a beszámolókat, kér
te a hozzászólásokat.

Brezsnyánszky  Károly, a Magyarhoni Földtani Társulat 
elnöke a két egyesület közötti jó együttműködésről szólt, a 
már megtartott idei Ifjúsági Ankétot említette. Bejelentette, 
hogy a társulat szervezi — más társegyesületekkel közösen 
— a vándorgyűlést, melynek időpontja július 1-3. lesz. Té
mája a felszín alatti vizek problémája. Emlékeztetett a pár 
héttel ezelőtti közgyűlésükön elhangzott egyik előadásra, 
amely a hazai földtan nemzetközi versenyben elfoglalt hely
zetét elemezte. Megállapítható, hogy a helyzet változó, de 
szégyenkezésre nincs ok. Megemlítette, hogy az UNESCO 
és az IUGS, a Nemzetközi Földtani Unió 2006-ban meghir
deti Bolygónk, a Föld nemzetközi évét.

Tekintettel arra, hogy április 27-én nem tartózkodik ide
haza, ezúttal kívánt sok sikert az 50. évi jubileumi rendez
vényhez, melyen természetesen a társulat képviseltetni 
fogja magát.

A következő hozzászóló BaráTH István volt. A Jubile
umot Előkészítő Bizottság elnökeként röviden összefoglal
ta a célkitűzéseket és az elvégzett munkát. Elmondása 
szerint az előkészítő munka 75%-át elvégezték, a Magyar 
Geofizika 134 oldalas különszáma elkészült, az 50 éves a 
Magyar Geofizikusok Egyesülete 418 oldalas, 169 fotót

tartalmazó könyv is időben meg fog jelenni. A támogató 22 
intézmény kb. 4 millió Ft-tal járul hozzá a költségvetéshez. 
Az Oktatási Minisztériumon keresztül 2 millió Ft-ra nyúj
tottunk be pályázatot, melynek sorsa április végén dől el. A 
tagság kb. 10%-a támogatta eddig anyagiakkal a jubileu
mot. Felhívta a figyelmet, hogy még van lehetőség további 
adományok befizetésére. Javasolta, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt a tagtársak az ünnepi eseményen.

Brezsnyánszky Károly

B aráth István

Egyúttal EÖTVÖS Loránd sírjának április 8-i koszorúzá
sára hívta meg az érdeklődőket.

Több hozzászólás nem volt, így Á bele Ferenc elnök a 
beszámolók elfogadását egyenként szavaztatta meg.

A közgyűlés a titkári beszámolót, a Közhasznúsági je
lentést és a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangúlag 
elfogadta.

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány kuratóriumának 
és Felügyelő Bizottságának beszámolóját a közgyűlés tu
domásul vette.

A következő napirendi pont az Alapszabály és működési 
rendre vonatkozó előterjesztés és módosítás volt. Á bele 
Ferenc elnök felkérte a napirendi pont előterjesztésére 
PÁLYI András titkárt.

Elöljáróban elmondta, hogy az elmúlt évi jelentős alap
szabály-módosítást követően az elnökség csupán néhány 
kisebb pontosítást tart szükségesnek és hagyott jóvá köz
gyűlési előterjesztésre. Az elnökség egyúttal javasolja a 
közgyűlésnek, hogy az előterjesztések elfogadása esetén — 
a módosítások kisebb volumene miatt — ne kelljen kiadni 
az egységesített Alapszabályt. Természetesen az elfogadott 
módosításoknak megfelelően fogja alkalmazni a jövőben az 
Alapszabályt, és ha a későbbiekben létrejönnek újabb mó
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dosítások (pl. az EU-csatlakozás esetleges hatása stb.), 
ismét kiadja az egységesített szabálygyűjteményt.

Ezt követően a közgyűlés megvitatta az elnökségi előter
jesztéseket, melyek lényege röviden a következő (a módo
sítási javaslat dőlt betűkkel szedve):
— 9. § (4) bek. Az egyesület vezető tisztségviselői tiszt

ségviselésük időtartama alatt Renner János-emlékérem, 
Tiszteleti Tagság és egyesületi Emléklap kitüntetésben 
nem részesülhetnek. Ez alól kivételt képez, ha valaki fo 
lyamatosan, kettőnél több választási cikluson át tölt be 
funkciót az egyesület különböző vezető testületéiben. 
(Javaslattevő: TÓTH József.)

— 10. § (2) bek. A közgyűlés évenként egyszer, az év 
elején, április hónapban ülésezik. Összehívásáról.... 
(Javaslattevő: Bellér Éva.)

— 13.a. §. helyett helyesen 13. § a. Az egyesület általános 
titkára. (Javaslattevő: Kis Károly.)

— 13.b. §. helyett helyesen 13. § b. Az egyesület tudomá
nyos titkára (Javaslattevő: Kis Károly.)
Hozzászólásában Tóth  Lajos tagtárs alapszabály- és

ügyrend-módosítási javaslatokat vetett fel. Javasolja alap- 
dokumentumainkban egységesíteni a „főszerkesztő” vagy 
„felelős szerkesztő” megnevezést. Javasolt egységesen a 
főszerkesztő megnevezés. Második javaslata, hogy az egye
sületi Emléklap kitüntetésnél mindenhol szerepeljen az 
Egyesületi megjelölés is.

Az elnökség és TÓTH Lajos tagtárs által előterjesztett 
módosításokat a közgyűlés eredeti szövegükben elfogadta, 
és felhatalmazta az elnökséget, hogy alkalmazza a módosí
tásokat, de miattuk nem kell űj Alapszabályt kiadni.

A titkár előterjesztésében következtek az Ügyrend mó
dosítási javaslatai és azok megvitatása. Ez a pont azért 
került a 2004. évi közgyűlés napirendjére, mert a 2003. évi 
közgyűlés felhatalmazta az elnökséget, hogy az Alap
szabály módosításából fakadó ügyrendi módosításokat 
elvégezze, és a következő közgyűlésen erről beszámoljon.

Az ügyrendi módosításokra vonatkozó javaslatokat az 
elnökség megtárgyalta és elfogadta. A közgyűlés számára a 
módosítási javaslatokat is bemutató szemléltetés számító- 
gépes kivetítéssel történt. Az anyag nagysága és helyenkén
ti bonyolultsága miatt a szemléltetés nem volt egyértelmű
en sikeres. A jövőre nézve ez is fontos jelzés, hogy a kor
szerű szemléltetést csakis körültekintő előkészítéssel lehet 
hatékonnyá tenni.

Tóth Lajos

A titkári előterjesztés nagyobb problémaköröket érin
tett csupán, hiszen a javasolt ügyrendi módosítások döntő 
hányada a tudományos titkár, a budapesti területi csoport 
stb. alapszabályi módosításainak megfelelő átvezetését 
jelentette.

Az Ügyrend mellékletét képező Befektetési Szabályza
ton az elnökség nem kíván változtatni, mert az eddigi jól 
bevált, működik, és mivel nem folytatunk továbbra sem 
vállalkozást, így nincs módosítási kényszer.

A tagság és a tagdíjfizetés Alapszabály adta keretei kö
zött kívánja rendezni a tagdíjat nem fizető tagtársak prob
lémakörét az ügyrend-módosítási javaslat. Eszerint a nem 
fizetőket egy ideig megtartjuk, különbséget téve a valós 
nehézségek miatt nem fizetők és a hanyagok között. Ezek 
űn. szüneteltetett tagok lesznek, akik lényegében postát, 
lapot nem kapnak. Amennyiben rendezik tagdíjelmaradá
sukat (legfeljebb három év türelmi idő), újra bekerülhetnek 
a rendes tagok közé.

A titkár javasolta, hogy az előterjesztett módosításokat 
oldalanként tárgyalja és fogadja el a közgyűlés. A jelen
lévők ügy határoztak, hogy az előterjesztés szellemiségé
nek megtartásával az elnökséget hatalmazzák fel a stiliszti
kai pontosításra és a módosított Ügyrendet így tekintik 
elfogadottnak.

Egy problémakör került közvetlen vitára. Az Év cikke 
díjazottai köréből az Ügyrend kizárta az Eötvös Loránd- 
emlékérem tulajdonosait. Az előterjesztésre jogosult Tu
dományos Bizottság jelenlegi javaslata megengedné ezen 
tagtársak díjazhatóságát is. A kialakult élénk vitában, ahol 
MÁRTON Péter akadémikus, a bizottság vezetője többször 
is kifejtette véleményét, az a javaslat született, hogy a jö
vőben a díjazhatóság esetében ne legyen kizáró ok az Eöt
vös Loránd-emlékérem birtoklása.

M árton  Péter

A fentiekben részletezett módon az előterjesztett Ügy
rendet a közgyűlés elfogadta.

Következő napirendi pontként az Egyesület 2004. évi 
pénzügyi tervét vitatta meg a közgyűlés, PÁLYI András 
titkár előterjesztésében.

Ismertette az elnökség által elfogadott előterjesztést, 
amelynek alapja az Egyesület folyamatosan gyakorolt 
takarékos gazdálkodása, az árváltozások és szabályzó mó
dosítások lehetséges figyelembe vétele és a megelőző év 
mérlege.

A kiadási oldal (21 604 E Ft) pontosabban és megbízha
tóbban tervezhető. A bevételi oldalon (16 093 E Ft) a ko
rábbi gyakorlatnak megfelelően nagyobb a bizonytalanság 
(önálló vándorgyűlést nem rendezünk, az 50. évi ünnepség
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pályázati és egyéb bevételi forrásainak bizonytalansága 
stb). A két oldal közötti különbség döntően a jubileummal 
kapcsolatos bevételi-kiadási oldalon pillanatnyilag jelent
kező tervezhetőség miatt jelenik meg, és nem jelent feltét
lenül áthidalhatatlan eltérést. A közgyűlésen bemutatott 
táblázatos pénzügyi terv az egyesületi irattárban meg
tekinthető.

Az elnökség véleménye, hogy akkor követ helyes ma
gatartást, ha a tervezhetőség nehézsége miatt negatív 
pénzügyi tervet nyújt be. Ugyanakkor kiemelten munkál
kodik uj bevételi lehetőség kialakításán (pl. NCA pályá
zat), egyéb bevételek megszerzésén, és támaszkodik a 
tagság öntevékeny segíteni akarására (pl. a lap támogatá
sa OTKA keretből, tagdíjfizetési fegyelem stb.). Bejelen
tette, hogy a jubileumi kiadások fedezésének céljára 
pályáztunk a NKÖM-nél (MEC 4 pályázat), valamint 
folyamatban vannak az egyes cégekkel, kft.-kkel a meg
állapodások.

Hivatkozva a Felügyelő Bizottság jelentésében a 2004. 
évi negatív pénzügyi tervvel kapcsolatos megállapításokra, 
elfogadásra javasolta a benyújtott tervet.

Á bele Ferenc elnök szavazásra tette fel a benyújtott ter
vet. A közgyűlés az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

Ábele Ferenc ezzel a 2003. évet sikeresnek és lezártnak 
tekintette.

Következő napirendi pontként hozzászólások következ
tek közérdekű témákban.

Elsőként T óth Lajos tagtárs kért szót. A külföldön tar
tózkodó főszerkesztő, Bodoky  Tamás nevében meg
köszönte az eddig beérkezett és ezután érkező cikkeket. 
Bejelentette, hogy a Magyar Geofizika 4. száma a jubileu
mi különszám miatt később fog megjelenni Megköszönte 
Baráth  István jelentős munkáját a különszám elkészítésé
ben. Egyúttal elnézést is kért, amiért neve sajnálatos módon 
kimaradt a szerkesztők névsorából.

AczÉL Etelka, a következő hozzászóló előadta, hogy 
Bartha Lajos tagtársunktól javaslat érkezett az elnökség
hez a magyar geofizikusok életrajzi lexikonának összeállí
tására. Bejelentette, hogy a Szeniorok Bizottsága örömmel 
vállalja a feladatot.

Elmondta továbbá, hogy a magyar geofizikai kutatás tör
ténetével foglalkozó sorozat rövidesen befejeződik a Ma
gyar Geofizika szaklapban. A sorozat megszületésének 
előzményeiről röviden beszámolt (29 tanulmány jelent meg 
57 szerző tollából). Ezúton mondott köszönetét a szerzők
nek és a szerkesztőknek.

A következő hozzászóló Bartha  Lajos volt. Elmondta, 
hogy ő hosszú munkával elkészítette már a csillagászok 
életrajzi lexikonát, így személyes tapasztalatait szívesen 
kamatoztatja a szerkesztőbizottság munkájában.

Bartha Lajos

A szünetet követően került sor a kitüntetések, jutalmak 
és díjak átadására. A kitüntetéseket és jutalmakat Á bele 
Ferenc elnök adta át. A kitüntetettek tevékenységét Pályi 
András titkár ismertette.

Eötvös Loránd-emlékérem

Alapszabályunk szerint az emlékérem minden harmadik 
évben az egyesület egy olyan rendes tagja számára adomá
nyozható, akinek tudományos eredményei önálló kutatások 
alapján a geofizikát lényegesen előrevitték. Ez évi emlék
érmesünk:

Dr. BENCZE Pál

Bencze Pál

Tudományos munkássága a Föld körüli térség — 
semleges légkör, ionoszféra — különböző idő- és térbeli 
skálájú, a naptevékenységgel összefüggő változásainak a 
tanulmányozására, az eredmények gyakorlati alkalmaz
hatóságának kutatására irányul. Különösen az 
ionoszférában és a semleges felső légkörben fellépő kis 
idő- és térbeli skálájú irregularitásokra vonatkozó ered
ményei, ezek modellezésével kapcsolatos tevékenysége 
nemzetközi szinten ismertek és elismertek. Egyébként 
ezek a munkák jöhetnek gyakorlati alkalmazás 
(ionoszferikus és transzionoszferikus távközlés) szem
pontjából elsősorban számításba. Ugyancsak nemzetközi
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elismerést váltottak ki az ionoszféra és ezzel össze
függésben a semleges felső légkör paramétereiben mu
tatkozó több évtizedes változások tendenciájára (nap- 
tevékenység, geomágneses tevékenység, üvegházhatás) 
vonatkozó eredményei.

Magas szintű kutató munkája mellett 1969 óta aktívan 
vesz részt az oktatásban is. Kezdetben az ELTE geofizikus 
és meteorológus hallgatóinak képzésébe kapcsolódott be. 
1991-től a Soproni Egyetemen fejtett ki oktatói, szervezői 
tevékenységet. Megbízás alapján megszervezte az egyetem 
Földtudományi Tanszékét, mely később intézetté alakult. 
2001-ig vezette az általa szervezett intézményt. Jelenleg a 
doktoranduszképzésben vesz részt.

Megalakulásától tagja volt az Űrkutatási Tudományos 
Tanácsnak, 2002 óta annak tiszteletbeli tanácsadója. Tag
ja a MTA Geofizikai Tudományos Bizottságának és hosz- 
szú időn keresztül tagja volt a MTA Meteorológiai Tu
dományos Bizottságának. Magyarországot képviseli a 
COST 271 Akcióban, tagja a COSPAR (Nemzetközi 
Űrkutatási Bizottság) Magyar Nemzeti Bizottságának és 
az URSÍ (Nemzetközi Rádiótudományi Unió) Magyar 
Nemzeti Bizottságának. A Magyar Geofizikusok Egyesü
lete alapító tagja, részt vett az egyesület vezető testületéi
nek munkájában.

Egyed László-emlékérem

Alapszabályunk szerint az emlékérem minden második 
évben az egyesület legfeljebb két rendes tagja számára 
adományozható kiemelkedő szakmai, oktatási vagy publi
kációs tevékenység, illetve életmű elismeréseként. Ez évi 
emlékérmeseink:

Dr. MÄRCZ Ferenc

Szakmai munkásságát Sopronban, a MTA Geofizikai 
Kutató Laboratóriumában kezdte meg 1957-ben, amely 
1972-ben a MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetbe 
integrálódott. Munkássága egybeforrt az intézet fejlődésé
vel, ahol előbb munkatárs, majd főmunkatárs lett. Eredmé
nyeire alapozott értekezését megvédve 1981-ben nyerte el a 
műszaki tudomány kandidátusa címet.

Tartós nemzetközi kapcsolatokat és együttműködéseket 
létrehozó munkássága több síkú. Jelentős eredményeket ért 
el a légköri potenciálgradiens változásaiban fellépő 
extraterresztrikus hatások kimutatásában és e paraméter

évtizedekre terjedő jelentős csökkenésének bizonyításában. 
Kutatásai bővítették az ionoszferikus abszorpcióban jelent
kező geomágneses utóhatás térbeli változására vonatkozó 
ismereteket, valamint részletesen feltárták az utóhatás kap
csolatait extraterresztrikus jelenségekkel és magneto- 
szferikus folyamatokkal.

Aktív tagja a hazai és nemzetközi tudományos életnek. 
Több nemzetközi programban vett és vesz részt ( KAPG- 
Interkozmosz közös kutatások, DYANA Campaign, IAGA 
WG EXTERNAL Forcing of the Middle Atmosphere mun
kacsoport, COST 251, COST 271, az MTA GGKI -  prágai 
Légkörfizikai Intézet ionoszféra-kutatási projekt hazai 
referense 1998-2003 között).

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 1957 óta tagja. 
Évtizedeken keresztül tevékenykedett aktívan a Soproni 
Csoportban. 1993-96 között a MGE Általános Geofizikai 
Szakosztály titkára. 1991-96 között a Magyar Geofiziku
sokért Alapítvány kurátora.

Dr. ORMOS Tamás

Geofizikus! oklevelét a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetemen 1972-ben szerezte. Szakmai pályafutása a Mis
kolci Egyetem Geofizikai Tanszékéhez kötődik. Oktatói, 
nevelői és tudományos munkásságát mind e napig itt végzi.
1996-ban védte meg értekezését, és nyerte el a műszaki 
tudomány kandidátusa címet. 1996-tól PhD doktori foko
zattal rendelkezik.

Ormos Tamás

A szeizmika területén kiemelkedő munkásságot fejtett 
ki. Alapvetően hozzájárult a szeizmikus kutatások telep
hullám módszerének hazai eredményeihez. Nevéhez kötő
dik egy új bányabeli VSP módszer kidolgozása. Lényege
sen hozzájárult az együttes geofizikai inverziós módszerek 
fejlesztéséhez és az ún. 1.5-D közelítő inverziós eljárás 
kidolgozásához.

A hazai és a nemzetközi tudományos közélet aktív 
résztvevője. Az egyetemi oktatásban több mint 30 év óta 
tevékenykedik eredményesen. Számos tantárgyprogram 
kidolgozása fűződik a nevéhez. A Miskolci Egyetemen 
7 tantárgyat ad elő, valamint az ott akkreditált Doktori 
Iskola alapító tagja.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 1972 óta tagja. 
Az Észak-magyarországi Csoport aktív tagja. 1995-97 
között az Egyesület alelnöke, ill. elnöke volt. 1987-től az 
EAEG, 1993-tól a DGG, 1994-től az EEGS tagja.
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Renner János-emlékérem

Alapszabályunk szerint az emlékérem évente az egyesü
let legfeljebb két rendes tagja számára adományozható az 
egyesületben és annak érdekében végzett kiemelkedő tevé
kenység elismeréseként. Ez évi emlékérmeseink:

TÖRÖS Endre

Kezdettől fogva részt vesz az EEGS-ES (Environmental 
and Engineering Geophysical Society European Section) 
vezetőségének munkájában, és mint magyar referens ki
válóan képviselte a magyar geofizikusok és a MGE érdeke
it. Elsősorban az ő érdeme, hogy 1999 szeptemberében az 
EEGS Budapesten rendezte meg kétévenként esedékes 
nemzetközi szimpóziumát.

Toros Endre

A helyi szervezőbizottság elnökeként rendkívül sokat 
dolgozott, a rendezvény kiemelkedő sikere elsősorban neki 
és az általa vezetett munkacsoportnak köszönhető. Azóta is 
sikeresen képviseli hazánkat és egyesületünket a nemzet
közi szakmai világban. Jelenleg az EAGE Sekély
geofizikai Szakosztályának megválasztott elnöke.

A MGE és a MTA GTB mélyfúrás-geofizikai albizott
sága által közösen rendezett tudományos szeminárium 
szervezésében, ill. kiadványok szerkesztésében (Elektro- 
karotázs szeminárium 1987, Siófok; Tároló és termelő 
kutak mélyfúrás-geofizikai, geofizikai, geológiai és rezer- 
voármechanikai egységes szemléletű vizsgálata 1988, Sió
fok) szerzett érdemeket.

Egyesületi Emléklap

Alapszabályunk szerint az emléklap évente legfeljebb öt 
személy számára adományozható az Egyesületben vagy 
annak érdekében végzett társadalmi vagy szakmai tevé
kenység elismeréseként. Egyesületi Emléklap kitüntetésben 
részesült idén

Dr. Szálai Sándor

1999-2002 között a Soproni Csoport titkáraként tevé
kenykedett. Számos előadóülés és jól sikerült kirándulás 
megszervezése fémjelezte munkáját. Egyéves franciaorszá
gi tanulmány útjáról hazatérve ismét aktívan kapcsolódott 
be a csoport munkájába.

Szalai Sándor

Ifj. Z ilah i-Sebess László

Ifj. Zilahi-Sebess László

A Budapesten 1990-ben megrendezett SPWLA nemzetközi 
szimpózium szervezőbizottságában szervezőtitkárként kiváló 
munkát végzett, a rendezvény sikere sokban az ő tevékenysé
gének köszönhető. Később az SPWLA Budapest Chapter 
titkáraként végzett eredményes munkát az Egyesületért.

Az Év cikke

kitüntető címet a Tudományos Bizottság javaslatára az idén 
két tagtársunk nyerte el:

Na g y  Zoltán

Nagy Zoltán
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A MT értelmezés néhány kérdése diszperziós (IP) hatá
sok esetén c., a Magyar Geofizika 44. évf. 2. számában 
megjelent tanulmányban matematikai leírást és egydimen
ziós megoldásokat ad egy, a magnetotellurikus kutatásban 
észlelt érdekes és fontos jelenségre, az elektromos fajlagos 
ellenállás frekvenciafüggésének, azaz az indukált polarizá
ciónak a gyakori — különösen szénhidrogén-telepek fölött 
előforduló — jelenlétére.

Az egyesület érdekében végzett társadalmi munkájukért 
jutalmat kaptak:

Dr. BODRI Bertalan 
JÁNVÁRINÉ KÁNTOR Ilona 

Ka k a s  K ristóf 
M arko s Tünde 

MlLÁNKOVlCH Andrásné.

Dr. SZAIAI Sándor

A Geoelektromos null-elrendezések c., a Magyar Geo
fizika 44. évf. 2. számában megjelent tanulmányában a 
nem hagyományos geoelektromos elrendezések szisztema
tikus vizsgálatával kimutatta, hogy az ún. null-elrendezések 
bizonyos speciális esetekben hasznos kiegészítő informáci
ót nyújtanak. A díjazott tanulmány — amelyben a szerző 
2003. évi ismeretei alapján átfogó ismertetést nyújt a null- 
elrendezésekről — jelentőségét egy Szalai Sándor társ
szerzőségével a közelmúltban megjelent Geophysics-cikk 
is alátámasztja.

Jutalom társadalmi munkáért

JÁNVÁRINÉ KÁNTOR Ilona

Az Ifjú Szakemberek Ankétjának díjazottal

A MGE-MFT közös rendezésében Sárospatakon meg
tartott magas színvonalú és nagy érdeklődést kiváltott ankét 
díjainak átadására, hagyományainknak megfelelően, idén is 
a közgyűlésen került sor. A díjakat a Magyarhoni Földtani 
Társulat részéről BREZSNYÁNSZKY Károly, a Magyar Geo
fizikusok Egyesülete részéről ÁBELE Ferenc elnökök adták 
át.

Dégi Júlia

Lipovics Tamás

MlLÁNKOVlCH Andrásné
A különdíjakat PÁLYI András (Szilárd József-díj), 

BREZSNYÁNSZKY Károly (MÁFI, MFT), FARKAS István 
(MGSZ), Pápa  Antal (MÓL Rt.) adták át.
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I. díj: DÉGI Júlia (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék): 
Kőzettani bizonyítékok a kéreg kivékonyodására a Ba- 
kony-Balaton-felvidék vulkáni területen (MFT),

II. díj: L ipovics Tamás (ELTE Geofizikai Tanszék): A 
földrengések és a mágneses nyugodt napi variációk kap
csolata (MGE),

III. díj: Bau  Enikő (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tan
szék): Speciális ortopiroxén gazdag kőzetek jelentősége 
a felsőköpenyben (MFT).

Elméleti kategória

Báli Enikő

Gyakorlati kategória

I. díj: Lem berkovics Viktor, Bárány  Ágnes, Gajdos 
István, VlNCZE Marianna (MÓL Rt. KTD Kutatás): A 
szekvenciasztratigráfiai események és a tektonika kap
csolata a Derecskei-árok pannon rétegsorában (MGE), 
BENKÓ Zsolt (ELTE Ásványtani Tanszék): A Velencei- 
hegység hidrotermális rendszereinek szerkezeti kontroll
ja fluidzárvány-sík és repedésrendszerek vizsgálata 
alapján (MFT),

Lemberkovics Viktor

II. díj: Dom brádi Endre (ELTE Geofizikai Tanszék): 
Folyók vízhozam- és vízállásméréseinek időbeli analízise 
(MGE),
FIORVÁTH Anita, HÁMORI Zoltán (ELTE Geofizikai 
Tanszék-TDE Kft.-GEOMEGA Kft.): Balaton környéki 
posztglaciális üledékek vizsgálata geofizikai módszerek
kel (MGE).

Ben kő Zsolt

Dombrádi Endre

Horváth Anita
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Sasvári Ágoston Bellér Éva

I. díj: Kovács István (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tan
szék): A nógrád-gömöri granulit xenolitok
petrоgenetikai és geodinamikai jelentősége (MFT),

Poszter kategória MFT különdíj: SIMON Szilvia (ELTE Alkalmazott és Kör
nyezetföldtani Tanszék): Tó és felszín alatti víz közötti 
kölcsönhatás vizsgálata a Duna-Tisza közi Kelemen-szék 
tónál,

Kovács István

Közönségdíj

Boros Attila, Juh á sz  Zsolt, Szűcs Tamás (ME Geofizika 
Tanszék): A középkori Mohi vizsgálata geoelektromos 
módszerekkel (MGE).

Kiilöndíjak

II. díj: C sabafi Róbert, T örök István, Kovács Attila 
Csaba (ELGI): Litoszféra-kutató szeizmikus mérések Kö- 
zép-Európában és Magyarországon (MGE),

III. díj: S iklÓsy Zoltán, Kele  Sándor (ELTE Kőzettani és 
Geokémiai Tanszék): Az egerszalóki édesvízi mészkő 
petrográfiai és stabilizotóp-geokémiai vizsgálata (MFT), 
WlNDHOFFER Gábor (ELTE Geofizikai Tanszék): Fel- 
tolódások reaktivációja a Pannon-medence aljzatában: 
következtetések analóg és számítógépes modellezésből 
(MGE).

Simon Szilvia

MGSZ különdíj: Hegym egi Csaba, N yári Zsuzsanna 
(ELGI): Üregkutatás kombinált geofizikai módszerekkel, 

MÓL Rt. különdíj: Hunyadfalvi Zoltán (SZTE Földtani 
és Őslénytani Tanszék): Üledékes kőzetek kisléptékű he
terogenitás vizsgálata CT alkalmazásával.

Szilárd József-díj: LlPOVlCS Tamás (ELTE Geofizikai 
Tanszék): A földrengések és a mágneses nyugodt napi 
variációk kapcsolata,

MÁFI különdíj: Sas vári Ágoston (ELTE Általános Föld
tani Tanszék): A bakonyi Telegdi Roth-vonal mikro- 
tektonikai vizsgálata, Hunyadfalvi Zoltán
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