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A Magyar Geofi zikusok Egyesületének 
2012. április 27-én megtartott közgyűlése

 – a Geo-Log Kft. képviseletében Szongoth Gábor ügyveze-
tő igazgatót,

 – az Acoustic Kft.képviseletében Molnár Imre ügyvezető 
igazgatót,

 – a Geomega Kft. képviseletében Tóth Tamás ügyvezető 
igazgatót,

 – a Mecsekérc Rt. részéről Endrédy István vezérigazgatót,
 – a MOL Nyrt. képviseletében Czeller István összekötőt,
 – az MTA GGKI képviseletében Závoti József igazgatót,
 – a PetroHungária Kft. képviseletében Tóth Tamás igaz-
gatót,

 – TXM Kft. képviseletében Szabó György igazgatót
 – és az SPE Hungarian Section képviseletében Palásthy 

György elnököt.

Ezután a közgyűlés az elmúlt év folyamán elhunyt tagtár-
saink,

Dankházi László
Kovácsvölgyi Sándor
Trenka Sándorné
Szunyogh Ferenc

emléke előtt tiszteleg egy perces néma felállással.
A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nincs a 

megjelentek részéről ezért a közgyűlés az eredeti napirend 
szerint folytatja a programot.

Elsőként Kovács Attila Csaba általános titkár beszámoló-
ja következik az Egyesület éves munkájáról. A 2011-es év-

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete 2012. április 27-én tar-
totta 2012. évi közgyűlését a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal konferenciatermében. A közgyűlésen a jelenléti ív 
szerint 90 fő vett részt.

A Himnusz eléneklése után Késmárky István elnök 14 
órakor megnyitja az Egyesület éves közgyűlését és meg-
állapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Az Elnök a jegyzőkönyv vezetésre Hegedüsné Petró 
 Erzsébetet, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Törös Endrét 
és Hegedüs Endrét kéri fel. A jelenlévők egyöntetűen elfo-
gadták a javasolt személyeket.

Késmárky István elsőként a társegyesületek képviselőit 
köszönti:
 – a Magyarhoni Földtani Társulat képviseletében Baksa 

Csaba elnököt,
 – az OMBKE képviseletében Ősz Árpád elnököt
 – és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat lépviseletében Kroó 

Norbert elnököt,

majd köszönti a jogi támogatókat:
 – a Miskolci Egyetemet képviselő Dobróka Mihály tan-
székvezető egyetemi tanárt,

 – az ELTE képviseletében Tímár Gábor tanszékvezető 
egye temi tanárt,

 – az MBFH képviseletében Jászai Sándor elnököt,
 – az MFGI képviseletében Fancsik Tamás igazgatót,
 – az ELGOSCAR képviseletében Magyar Balázs ügyveze-
tő igazgatót,

Az Elnök megnyitja a közgyűlést

A Titkár beszámol az elmúlt évről
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ről szóló egyesületi beszámolót mindenki megkapta nyom-
tatott formában, és megtalálhatja az MGE honlapján is, 
ezért ezt itt nem ismétli meg.

Az elmúlt év legfontosabb eseménye a Balkán Geofi zikai 
Társulat 6. Konferenciája volt, de emellett természetesen 
megtartottuk a szokásos rendezvényeinket is, így az Ifjú 
Szakemberek Ankétját és a nagykanizsai Földtani Ankétot, 
folytattuk az „Új utak” előadás-sorozatot, valamint az 
EAGE magyarországi csoportjának is voltak meghívott elő-
adói.

Már 2010-ben elkezdtük szervezni a Balkán Geofi zikai 
Társulat konferenciáját, melynek előkészületei sok mun-
kát igényeltek. A rendezvény előkészítésében, szervezésé-
ben és lebonyolításában legnagyobb részt vállaló kollégák 
(magán a Titkáron és Petró Erzsébet ügyvezető titkáron 
túl) Bodoky Tamás, Draskovits Pál, Kakas Kristóf, Törös 
Endre, Za hucz ki Péter, Késmárky István, Plank Zsuzsa és 
Lenkey Lász ló voltak. Anyagi szempontból a konferencia 
sikeresen zárult, ami annak köszönhető, hogy a konferen-
cián 24 kiállítói helyet alakítottunk és adtunk ki. A kiállí-
tók szervezésében, a kiállítási terület kialakításában és a ki-
ál lítás lebonyolításban Törös Endre végzett kiemelkedő 
munkát.

Az Egyesület pénzügyi helyzetéről elmondható, hogy a 
tervezetthez képest is nagyon jó eredményt értünk el a BGS 
konferenciának köszönhetően. Majdnem 5 millió forintos 
nyereséggel zártuk a 2011-es évet. A nyereség 10%-át most 
is, mint minden évben átutaljuk a Magyar Geofi zikusokért 
Alapítványnak.

2012-ben az Egyesület rendezi a szokásos, éves Vándor-
gyűlést, mely reményeink szerint ismét szerény nyereséggel 
zárulhat.

Az Elnök megköszöni a Titkár beszámolóját és a Fel-
ügyelőbizottság beszámolójának megtartására felkéri Ka-
szás Lászlót, a Bizottság elnökét.

Kaszás László elmondja, hogy az Egyesület vezetése 
2011. évi gazdálkodásáról beszámolóját rendben elkészí-
tette. A beszámolót a Felügyelőbizottság átvizsgálta és 
rendben találta, így a közgyűlésnek javasolják a pénzügyi 
zárás elfogadását. Az Egyesület Alapszabálya szerint mű-
ködött, az abban leírtaknak megfelelően folytatta gazdálko-
dását 2011-ben is. Anyagi helyzete jelentősen javult, mind 
a közhasznú, mind a vállalkozási tevékenységből jelentős 
 pozitívumra tett szert.

A 2012-es év pénzügyi tervét is megvizsgálta a Felügye-
lőbizottság, melyet takarékosnak ítélt, így annak elfogadá-
sát is javasolják, a közgyűlésnek.

Az Elnök megköszöni a beszámolót, és a Magyar Geofi -
zikusokért Alapítvány beszámolójának megtartására kéri fel 
Nemesi Lászlót, az Alapítvány elnökét.

Nemesi László az Alapítvány működésének 23. esztende-
jéről számol be. Nemesi László beszámolójának teljes szö-
vege néhány oldallal később található az MGA közgyűlési 
beszámolójánál.

Az Alapítvány Kuratóriumában tagcsere történt, Kés már-
ky Istvánt, aki az elnöki poszttal összeférhetetlennek tartotta 
a kuratóriumi tagságot, Gombár László váltotta fel. 

Az Elnök megköszöni a beszámolót és felkéri az Alapít-
vány Felügyelőbizottságának elnökét, Jánvári Jánost, hogy 
tartsa meg éves beszámolóját.

Jánvári János szerint egy új fejezet kezdődött az Alapít-
vány életében, nagyon szerény körülmények között, de na-
gyon is közhasznúan töltötte az előző évet. A Felügyelőbi-
zottság idei éves terveket elfogadta annak alapján, ahogyan 
a 2011. évi tervek is valóra váltak. A Felügyelőbizottság 
 javasolja a közgyűlésnek az Alapítvány 2011. évi beszámo-
lójának és 2012. évi tervének elfogadását.

Mivel felszólalás, javaslat nincs, ezért az Elnök sorban 
szavazásra bocsátja a titkári beszámolót, az MGE Felügye-
lőbizottsága elnökének beszámolóját, a Magyar Geofi ziku-
sokért Alapítvány elnökének beszámolóját és a Magyar 
Geofi zikusokért Alapítvány Felügyelőbizottságának elnöke 
által tartott beszámolót, majd megállapítja, hogy a közgyű-
lés sorra elfogadta az szavazásra bocsátott beszámolókat.

Az Elnök felkéri a Titkárt az Ügyrend és Alapszabály mó-
dosítás előterjesztésére.

A Titkár bejelenti, hogy az Elnökség sok év gondolkodás 
után meghozta döntését, mely szerint az MGE kilép a 
MTESZ-ből. Emiatt az alapszabály és az ügyrend néhány 
pontját módosítani kell, valamint az Egyesületekről szóló 
törvény változása miatt törölni kell néhány, a régi egyesüle-
ti törvényre vonatkozó hivatkozást, valamint a MTESZ kép-
viseleti szerepét.

Módosítani kell az Egyesület Alapítványának címét, az 
Alapítvány új címének bejegyzése – az MBFH elnökének 
írásos beleegyezése alapján – 1145 Budapest, Columbus 
utca 17–23.-ra változik. Ezekhez a módosításokhoz az 
 Elnök a jelenlévők hozzájárulását kéri.

Késmárky István egyenként, módosítási javaslatonként 
kéri a jelenlévőket, hogy szavazzák meg az Alapszabály, 
 illetve az ügyrend módosítását. Az Alapszabályban és az 
Ügyrendben javasolt változtatásokat egyenként, egyhangú-
an elfogadják a jelenlévők. Az Alapítvány székhelyváltozta-
tását szintén megszavazzák.

A Titkár ezután ismerteti a Magyar Geofi zikusok Egyesü-
letének 2012. évi pénzügyi tervét. Erre az évre is a szokásos 

A tisztelt közgyűlés szavaz
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takarékos gazdálkodás keretein belül tervezzük egyesüle-
tünk pénzügyi kiadásait. 2012-ben Vándorgyűlést rende-
zünk Miskolcon, a Miskolci Egyetem Továbbképző Köz-
pontjában, így reményeink szerint ismét pozitívan zárhatjuk 
majd az éves gazdálkodást. Beruházást nem tervezünk 
2012-re. Továbbra is várjuk jogi tagjaink támogatását, va-
lamint NEA pályázaton szeretnénk működésre, vissza nem 
térítendő támogatást elnyerni.

Ormos Tamás felhívja a fi gyelmet az új egyesületi tör-
vényre, miszerint óvatosan kéne bánni a vállalkozással, 
mert ez gátja lehet annak, hogy továbbra is közhasznúak 
maradjunk.

Hegybíró Zsuzsa egyetért az előtte szólóval, kéri, hogy a 
közhasznúság további megtartása érdekében fokozottan fi -
gyeljünk a vállalkozásokból származó jövedelmre.

A Titkár azt válaszolja, hogy természetesen fi gyelemmel 
kísérjük az egyesületi törvény változásait, és fi gyelünk arra, 
hogy egyesületünk továbbra is közhasznú maradhasson.

Az Elnök megköszöni a hozzászólásokat, felkéri a jelen-
lévőket, hogy szavazzanak. A jelenlévők egyhangúan elfo-
gadják a Magyar Geofi zikusok Egyesületének 2012. évi 
pénzügyi tervét.

Ezzel az Elnök az Egyesület 2011. évét sikeresnek nyil-
vánítja, és azt lezártnak tekinti.

Rövid szünet után a közgyűlés meghallgatja az idei Ifjú 
Szakemberek Ankétjának első helyezett előadóját, Király 
Ágnest, aki a rendezvényen díjat nyert „New Interpretation 
of the Old ΔZ Anomaly Map of Hungary” című előadását 
tartotta meg.

Ezután a kitüntetések, díjak átadása következik:
 – Renner Emlékérmet kap Horváth Zsolt és Rezessy Géza.
 – Egyed László Emlékérmet kap Törös Endre és Hegedüs 

Endre

A kitüntetettek laudációját Kovács Attila Csaba titkár ol-
vassa fel:

 – Egyesületi Emléklapot kapnak Banciu Gáborné, Paripás 
Anikó Noémi, Tóth László és Plank Zsuzsanna.

 – Meskó Attila-díjat kapnak Győri Erzsébet és szerzőtársai 
a „Liquefaction and post liquefaction settlement as sess-
ment – A probabilistic approach” c. dolgozatukért (Acta 
Geod. Geof. Hung. 46/3, 347–360).

 – Csókás János-díjat kap Andrássy László és szerzőtársa 
a „A Bodai Aleurit Formációban mért ImaGEo-LIPS 

Ormos Tamás hozzászól

Király Ágnes előadását tartja

A kitüntetések kiosztása (Hegedűs Endre és az Elnök)

Az ISZA-díjak kiosztása
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elemoxidkoncentráció-értékek eloszlásának statisztikai 
vizsgálata” c. munkájáért (Magyar Geofi zika 52/2, 62–
78).

 – Egyesületi jutalmat kapnak összekötői tevékenységükért 
Ragályi Kovács Aliz, Petrovszki Judit, Zsadányi Éva és 
Kutassy Lászlóné.

Az egyesületi kitüntetések és jutalmak kiosztása után 
az Ifjú Szakemberek Ankétjának díjait osztják ki, a díjazott 

A közgyűlés jó hangulatú befejezése állófogadással

előadók és előadások listája néhány oldallal később a 
43. ISZA beszámolójában található. A díjak kiosztása után 
a  Titkár köszönetet mond Barta Veronikának és Petrovszki 
Juditnak az ISZA sikeres szervezéséért.

Végül a közgyűlés elénekli a Bányász Himnuszt és az El-
nök bezárja a közgyűlést.

Hegedüsné Petró Erzsébet
emlékeztetője alapján

Kovács Attila Csaba titkár


