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Beszámoló a Magyar Geofi zikusok Egyesületének 
2013. évi közgyűléséről

 – a Magyar Földtani és Geofi zikai Intézet igazgatóját, Dr. 
Fancsik Tamást,

 – az ELGOSCAR 2000 Kft. ügyvezető igazgatóját, Magyar 
Balázst,

 – a Geo-Log Kft. ügyvezető igazgatóját, Szongoth Gábort,
 – az Acoustic Kft. ügyvezető igazgatóját, Molnár Imrét,
 – a Geomega, Petro Hungaria Kft.-t képviselő Dr. Tóth Ta-

mást,
 – a Mecsekérc Zrt. vezérigazgatóját, Molnár Jánost,
 – a MOL Nyrt.-ot képviselő Király Andrást,
 – a MTA CSFK GGI igazgatóját, Dr. Wesztergom Viktort,
 – a TXM Kft. igazgatóját, Dr. Szabó Györgyöt és
 – az SPE Hungarian Sectiont képviselő Lakos Béla titkárt.
 –

Az üdvözleteket követően az elnök megkérdezi a jelenlé-
vőket, hogy a meghívóban meghirdetett napirendet elfogad-
ják-e, illetve van-e valakinek javaslata a napirenddel kap-
csolatban. Mivel észrevétel, javaslat nem érkezik a jelenlé-
vők részéről, a továbbiakban a napiren szerint folytatják a 
programot.

Dr. Késmárky István elnök köszöntőbeszédében az Egye-
sület rutin jellegű, éves működésének és rendezvényeinek 
ismertetésén túl röviden beszámol a kétéves elnöki ciklusá-
nak végén néhány fontosabb, a tagság köréből érkező javas-
latról, mellyel foglalkozott, illetve foglalkoznia kell az El-
nökségnek a közeljövőben.

Az elmúlt év folyamán erőfeszítéseket tettünk, hogy a 
súlyos és tehetetlen tömeg azonosságára vonatkozó híres, 

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete 2013. április 26-án tar-
totta éves közgyűlését a Magyar Földtani és Geofi zikai Inté-
zet Dísztermében (az egykori Magyar Állami Földtani Inté-
zet Stefánia úti épületében). A közgyűlésen a jelenléti ív 
szerint 97 fő jelent meg.

A közgyűlés a Himnusz eléneklésével kezdődik majd Dr. 
Késmárky István, az elnök megállapítja, hogy a meghívóban 
meghirdetett második időpontban, 14:00 órakor a közgyűlés 
határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Hegedüsné Petró 
Erzsébetet, a jegyzőkönyv hitelesítésére Török Istvánt és 
Dr. Hegedüs Endrét javasolja, majd felkéri a jelenlévőket, 
hogy szavazzanak, elfogadják-e a javasolt személyeket. A 
jelenlévők egyhangúan elfogadják a javasolt személyeket.

Ezután az elnök megnyitja a közgyűlést. Elsőként a társ-
egyesületek képviselőit köszönti:
 – a Magyarhoni Földtani Társulat elnökét, Dr. Baksa Csa-
bát,

 – az OMBKE elnökét, Ősz Árpádot és
 – az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnökét, Dr. Kroó Nor-
bertet.

Ezt követően köszönti az Egyesület jogi támogatóit:
 – a Miskolci Egyetemet képviselő Dr. Dobróka Mihály rek-

torhelyettest és Dr. Turai Endre intézetvezetőt,
 – az Eötvös Loránd Tudományegyetemet képviselő Dr. Tí-

már Gábor tanszékvezetőt,
 – a Magyar Bányászati és Földtai Hivatal elnökét, Jászai 
Sándort,

Gyülekezik a közgyűlés

A közgyülés elnöki asztalánál dr. Késmárky István leköszönö elnök, 
Kovács Attila Csaba általános titkár, dr. Fancsik Tamás új elnök



Magyar Geofi zikusok Egyesülete

8 Magyar Geofi zika 54/1

Eötvös és munkatársai által 1908-ban végzett és 1909-ben, 
a Göttingeni Egyetemen pályázatot nyert mérések közel-
múltban fellelt kéziratát az UNESCO a szellemi kulturális 
világörökség reprezentatív listájára felvegye. A kéziratot 
restauráltattuk, de kiderült, hogy annak szövege csak kb. 
60%-ban egyezik a jóval későbbi, 1922-es publikáció szö-
vegével. Vizsgáltuk az Einstein-féle hivatkozások kérdését, 
de itt is túl komplikált viszonyokat találtunk. Emiatt arra a 
következtetésre jutottunk, hogy az Eötvös-múzeumban ta-
lálható, világon egyedülálló ingagyűjteménnyel kell folytat-
nunk a próbálkozást abban az irányban, hogy az Eötvös-
életmű felkerüljön az említett UNESCO listára.

Az előbbi témánál is fontosabbnak tekinthető, hogy több 
tagtársunk fordult kezdeményezéssel az Elnökséghez a szak-
mai érdekvédelem, és a „hogyan tovább geofi zika” mind-
nyájunk számára fontos kérdéseivel kapcsolatban. Szak-
mánk helyzetét a képzés- és a munkahely-lehetőségek hatá-
rozzák meg. Erről a nyár végén külön vitanapot fogunk 
szervezni remélve, hogy tagjaink közül sokan és jól felké-
szülten jelennek majd meg a vitán. Kéri, hogy akik ebben 
témában segíteni tudnak, fi gyeljenek a következő kiinduló 
kérdéssorozatra
 – A geofi zikus-képzés megindulása óta évenként hányan 
kerültek ki az egyetemekről?

 – Hogyan alakul az aktív, nyugdíjas és munkanélküli szak-
emberek aránya?

 – Hányan váltak szakmaelhagyóvá?
 – Hányan távoztak külföldre?
 – Hogy néz ki a geofi zikusok korfája?
 – Hány cégnél foglalkoztatnak geofi zikust geofi zikusként?
 – Milyen kilátások vannak a jövőre vonatkozóan?

Egy másik felvetett probléma, hogy a közelmúltban ki-
adott 257/2012. (IX. 14.) kormányrendelet, amely a nagybe-
ruházásokkal összefüggő régészeti feltárások szabályairól 
szól, előírja viszonylag jelentős mennyiségű sekély-geofi zi-
kai mérés kötelező elvégzését, viszont nem írja elő, hogy 
ezek kivitelezéséhez, feldolgozásához és kiértékeléséhez 
milyen szakértői képesítéssel kell rendelkezni. A rendelet 
szakszerűséget garantáló módosítására erőfeszítéseket kell 
tennünk a társegyesületek és a Mérnöki Kamara segítségé-
vel.

Végül a GES Kft. sorsáról tájékoztatott néhány mondat-
ban.

Az elnöki megnyitó után egyperces néma felállással em-
lékezik meg a közgyűlés az előző évben elhunyt tagtársak-
ról:

Bánhidai Józsefről,
Kubina Istvánról,
Marcz Győzőről,
Molnár Károlyról,
Szabó Jánosról,
Szemerédy Pálról,
Takács Ernőről.

Az elnök felkéri Kovács Attila Csaba általános titkárt 
éves beszámolója megtartására.

Kovács Attila Csaba 2012. évről szóló beszámolóját min-
den egyesületi tag megkapta nyomtatott formában, illetve 
elektronikus úton is. Az elmúlt év legfontosabb eseménye a 
miskolci Vándorgyűlés volt, melyet a Miskolci Egyetem 
Felnőtt Továbbképzési Központjában tartottak. Folytatódott 
az „Új utak a földtudományban” c. előadássorozat, valamint 
megtartottuk a szokásos Ifjú Szakemberek Ankétját is Tata-
bányán.

Pénzügyi szempontból ismét sikeres évet zártunk. A tit-
kár néhány szóban ismertette az eredményeket, melyeket 
az idén már összevont formában elkészült közhasznúsági 
jelentésből és pénzügyi mérlegből ismerhettek meg az 
egyesület tagjai. (Ezt lásd ezen lapszám online kiadásának 
függelékében.) Néhány szóban beszélt még a 2012. évi 
HUNGEO-rendezvényről.

Az elnök megköszöni a titkár beszámolóját és felkéri Ka-
szás Lászlót, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy tartsa meg 
éves beszámolóját.

Kaszás László elmondja, hogy az Egyesület vezetése a 
2012. évi gazdálkodásról rendben elkészítette beszámolóját. 
A beszámolót az Egyesület Felügyelőbizottsága megvizs-
gálta és azt rendben találta. A 2012. évi gazdasági év pozitív 
eredménnyel zárult, a számvitel megfelelt a tényeknek. Az 
Egyesület alapszabályának megfelelően működött 2012-
ben. Az Egyesület anyagi helyzete stabil, a gazdálkodása 
takarékos.

A Felügyelőbizottság a 2013. évi tervet is megvizsgálta 
melyet szintén takarékosnak ítélt.

A fentiek értelmében az Egyesület Felügyelőbizottsága 
mind a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, mind a 
2013. évi tervet elfogadásra javasolja.

Az elnök megköszöni a Felügyelőbizottság elnökének 
beszámolóját és felkéri a Magyar Geofi zikusokért Alapít-
vány elnökét, Dr. Nemesi Lászlót, hogy tartsa meg beszámo-
lóját.

Dr. Nemesi László röviden ismerteti, hogyan került sor 
arra, hogy az Alapítvány 9 tagú kuratóriuma lemondott 
tisztségéről. Vannak a lemondó tagok között olyanok, akik 
a továbbiakban már nem kívánnak szerepet vállalni az Ala-
pítvány életében, de vannak olyanok is, akik szívesen vet-
ték, hogy felveszik őket az új kuratóriumba jelölhetők listá-
jára. Abban viszont valamennyien megegyeztek, hogy meg 
kell újítani a kuratóriumot. Az Egyesület Elnökségének 
 javaslatára csökkentik a kuratórium létszámát is 5 főre, mert 
egy ilyen kis költségvetésű alapítványnak fölösleges egy 
9 tagú kuratórium.

Ismerteti az Alapítvány 2012. évi munkáját. Beszámol a 
beérkezett anyagi támogatásokról, valamint arról, hogy 
mire költötték a rendelkezésre álló pénzt. Röviden elmond-
ja, hogy milyen tervei vannak az Alapítványnak a 2013-as 
évre.

Megköszöni a támogatásokat és a kuratórium tagjainak 
hosszú éveken át tartó önzetlen munkáját. Nemesi László 
beszámolóját lapunk teljes terjedelmében közli.

Az elnök megköszönte a beszámolót, és felkérte az Ala-
pítvány Felügyelőbizottságának elnökét, Jánvári Jánost 
 beszámolója megtartására.
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Jánvári János szerint az Alapítvány 2012-ben is szerény 
körülmények között végezte munkáját. A rendelkezésre álló 
anyagiakat közhasznú célokra használta fel, a közhasznú-
ságnak minden szempontból megfelelt, ezért javasolja az 
Alapítvány 2012. évi beszámolójának és a 2013. évi ter-
vének elfogadását.

Az elnök megkérdezi, hogy a beszámolókhoz van-e hoz-
zászólás, kíván-e kiegészítést tenni valaki az elhangzottak-
hoz? Hozzászólás, kiegészítés nincsen.

Ezután az elnök szavazásra teszi fel az elhangzott beszá-
molókat:

 – a jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfo-
gadják az MGE általános titkárának éves beszámolóját.

 – a jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfo-
gadják az MGE Felügyelőbizottsága elnökének beszámo-
lóját.

 – a jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfo-
gadják a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány elnökének 
beszámolóját.

 – a jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfo-
gadják a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány Felügyelő-
bizottsága elnökének beszámolóját.

A titkár elmondja, hogy az előzőekben elhangzottak mi-
att, valamint az új civil törvény miatt módosítani kell a Ma-
gyar Geofi zikusokért Alapítvány Alapító Okiratát.

Ahhoz, hogy a civil törvény elvárásainak megfeleljen és 
továbbra is közhasznú Alapítványként folytathassa munká-
ját, az Alapítványnak át kellett dolgozni az Alapító Okiratát. 
A kuratórium taglétszáma 9-ről 5-re csökken.

Az új civil törvény előírásainak nemcsak az Alapítvány-
nak, hanem az Egyesületnek is meg kell felelnie, tehát en-
nek értelmében átdolgozták az Egyesület alapszabályát is. 
Az alapszabályban az Egyesület közhasznú céljainál fel kel-
lett tüntetnünk az idevonatkozó törvényi szabályozásokat is.

Másik fontos változás az egyesületi alapszabályban, hogy 
eddig alanyi jogon járt minden tagunknak az Egyesület lap-
ja, a Magyar Geofi zika. Az Elnökség döntése értelmében – 
mivel jelentősen megnövekedtek a lap előállításának költsé-

gei – amellett, hogy az éves tagdíj mértékét nem változtat-
juk, azoknak a kollégáknak, akik nyomtatásban kérik a 
 jövőben is a lapot, laponként 1000.– Ft hozzájárulást kell 
fi zetniük (tehát évi +4000.– Ft-ot) költségtérítés címén. 
Azoknak a tagtársaknak viszont, akik interneten olvassák a 
jövőben a lapot, továbbra is csak a szokásos éves tagdíjat 
kell fi zetniük.

Ezeknek a változtatásoknak megszavazását kéri a titkár a 
közgyűléstől.

Az elnök egyenként, módosítási javaslatonként teszi fel 
szavazásra az alapszabály módosítását.

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete Alapszabályának 3. § 
/1/-/5/, valamint /10-/11/ bekezdéseire vonatkozó módosítást 
a jelenlevők egyenként – 95 igen szavazat és 2 nem szavazat 
mellett – szótöbbséggel hozott határozatukkal elfogadták.

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete Alapszabályának 6. § 
/6/ bekezdésére vonatkozó módosítást a jelenlevők – 95 igen 
és 2 nem szavazat mellett – szótöbbséggel hozott határoza-
tukkal elfogadták.

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete Alapszabályának 9. § 
/2/ bekezdésére vonatkozó módosítást a jelenlevők – 95 igen 
és 2 nem szavazat mellett – szótöbbséggel hozott határoza-
tukkal elfogadták.

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete Alapszabályának 10. 
§ /3/ l.) pontjának módosítását a jelenlevők – 95 igen és 
2 nem szavazat mellett – szótöbbséggel hozott határozatuk-
kal elfogadták.

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete Alapszabályának 11. 
§ /7/ k.) pontjának módosítását a jelenlevők – 95 igen és 
2 nem szavazat mellett – szótöbbséggel hozott határozatuk-
kal elfogadták.

A Közgyűlés 95 igen és 2 nem szavazattal hozott szótöbb-
ségi határozattal felhatalmazta az Elnökséget arra, hogy a 
most megszavazott alapszabály módosítások bírósági be-
jegyzését, valamint a 2012. évi mérlegbeszámoló letétbe he-
lyezését követően kezdeményezze az Magyar Geofi zikusok 
Egyesületének a 2011. CLXXV tv. szerinti közhasznú szerve-
zetként való nyilvántartásba vételét.

Az elnök egyenként, módosítási javaslatonként kéri a je-
lenlévőket, hogy szavazzák meg az Magyar Geofi zikusokért 
Alapítvány Alapító Okiratának módosításait.

A Magyar Geofi zikusokért Alapítvány Alapító Okiratának 
2.) pontjára vonatkozó módosítást a jelenlevők egyenként – 
tartózkodás és nem szavazat nélkül – egyhangúlag hozott 
határozatukkal elfogadták.

A Magyar Geofi zikusokért Alapítvány Alapító Okiratának 
7.) pontjára vonatkozó módosításokat /7.1, 7.2, 7.3, 7.9, 
7.12/ a jelenlevők egyenként – tartózkodás és nem szavazat 
nélkül – egyhangúlag hozott határozatukkal elfogadták.

A Magyar Geofi zikusokért Alapítvány Alapító Okiratának 
8.) pontjára vonatkozó módosításokat /8.1, 8.2, 8.3/ a jelen-
levők egyenként – tartózkodás és nem szavazat nélkül – egy-
hangúlag hozott határozatukkal elfogadták.

A Közgyűlés – tartózkodás és nem szavazat nélkül – egy-
hangúlag hozott határozattal felhatalmazta az MGE Elnök-
ségét arra, hogy az Alapítvány alapszabály módosításainak 

Az Egyesület alapító tagjai, Hobot József és Németh Lajos a köz-
gyűlésen
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bírósági bejegyzését, valamint a 2012. évi mérlegbeszámoló 
letétbe helyezését követően kezdeményezze az Magyar Geo-
fi zikusokért Alapítvány a 2011. CLXXV tv. szerinti közhasz-
nú szervezetként való nyilvántartásba vételét.

A titkár közli, hogy Molnár Károly halála miatt sajnálatos 
módon egy új tagot kell választanunk az Alapítvány Felü-
gyelőbizottságába. Javasolja, hogy az Alapítvány Felügye-
lőbizottságának új tagja Kaszás László legyen.

Ezután a titkár ismerteti a jelenlévőkkel az Egyesület 
2013. évi pénzügyi tervét.

Mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben nem várhatók ki-
emelkedő bevételek – ugyanis 2013-ban nem lesz nagy 
 rendezvénye az Egyesületnek – a kiadásokat is szerényen 
kellett tervezni. A lehetőségekhez mérten pályázatokból, 
tagdíjbevételekből és jogi tagjaink segítségével próbálják a 
tervezett bevételeket megszerezni.

Az elnök kéri a jelenlévőket, szavazzanak arról, hogy el-
fogadják-e a 2013. évi pénzügyi tervet.

3 tartózkodással a jelenlévők ellenszavazat nélkül elfo-
gadták a Magyar Geofi zikusok Egyesületének 2013. évi 
pénzügyi tervét.

Az elnök a 2012. évet sikeresnek nyilvánítja és lezárja. 
Felkéri Zsadányi Évát, a Magyar Geofi zikusok Egyesülete 
Jelölőbizottságának elnökét, hogy ismertesse az MGE, va-
lamint a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány betöltendő 
tisztségeire a jelöltek névsorát a választandó tisztségeket is.

Jelölteket kellett állítani az Egyesület alelnöki posztjára, 
valamint az Alapítvány kuratóriumi tagjaira és az Alapít-
vány Felügyelőbizottságának tagságára. Majd a Jelölőbi-
zottság elnöke ismerteti a szavazás menetét. A tikár felkéri 
a jelenlévőket, hogy a következő szünetben adják le szava-
zataikat.

Ezután következik a közgyűlés szünete némi harapniva-
lóval, kávéval és üdítőkkel, valamint a szavazás.

Szünet után a titkár kéri, hogy hallgassák meg az idei Ifjú 
Szakemberek Ankétján elhangzott egyik díjnyertes elő-
adást, Visnovitz Ferenc: „Balatonfő line in ultralight-resolu-

tion: a neotectonic fault zone under Lake Balaton” című 
előadását.

Az előadás után a az egyesületi díjak, kitüntetések átadá-
sa következik. A díjakat az Egyesület elnöke adja át, a 
laudációkat Kovács Attila Csaba olvassa.

Eötvös Loránd-emlékéremet kap: Dr. Dobróka Mihály

Renner János-emlékéremet kap: Dr. Turai Endre

Emléklapot kapnak:
Lenkeyné Sándor Mária
Paripás Anikó Noémi
Kormos Katalin
Szegedi Hajnalka
Somogyiné Molnár Judit

Elismerő oklevelet kapnak kiemelkedő társadalmi munká-
ért: Dr. Aczél Etelka és Dr. Pethő Gábor

Meskó-díjat kap: Paripás Anikó Noémi és Ormos Tamás 
„Refrakciós SH beérkezések sorfejtéses inverziója” című 
cikke (Magyar Geofi zika 52/4, 185–192.)

Beszélgetők a közgyűlés szünetében: Ráner Géza és dr. Müller Pál

Dobróka professzor átveszi az elnöktől az MGE legrangosabb 
 kitüntetését, az Eötvös Loránd-emlékérmet

Paripás Anikó Noémi átveszi az elnöktől a Meskó-díjat
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Szalay István átveszi az elnöktől a Csókás-díjat

Csókás-díjat kap: Szalay István, Gúthy Tibor és Gömböcz 
Lajos „Az 1965-67. évi dunántúli kéregkutató mérések re-
frakciós tomográfi ás feldolgozása” című cikke (Magyar 
Geofi zika 52/4, 193–209.)

Végül az egyesületi összekötők jutalmazása következik. Ju-
talmat kapnak:

Barta Veronika
Ragályi Kovács Alíz
Petrovszki Judit
Zsadányi Éva
Kutassy Lászlóné
Kopcsa Józsefné

Az egyesületi díjak és jutalmak átadása után az Ifjú Szak-
emberek Ankétja díjainak (erről részletes ismertetés jelen 
lapszámunkban az Ifjú Szakemberek Ankétjának beszámo-
lójában található) átadása következik, a díjakat az elnök 
vagy a díjat felajánló szervezet képviselője adja át, a díja-
zottakat a titkár szólítja ki.

A díjak átadása után a titkár köszönetet mond Barta Vero-
nikának és Petrovszki Juditnak az Ifjú Szakemberek Ankétja 
megszervezéséért, megrendezéséért.

Az elnök felkéri Török Istvánt, a Szavazatszámláló Bi-
zottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét. Török 
István ismerteti, hogy a szavazatok összesítése után megál-
lapították, hogy

 – A Magyar Geofi zikusok Egyesületének új alelnöke: 
 Horváth Zsolt (MOL Nyrt.)

 – A Magyar Geofi zikusokért Alapítvány új 5 tagú kurató-
riumának tagjai: Dr. Gombár László, Dr. Draskovits Pál, 
Rezessy Géza, Dr. Szabó Norbert Péter, Hegybíró Zsu-
zsanna. A kuratórium elnökévé Dr. Gombár Lászlót 
 választották.

 – A Magyar Geofi zikusokért Alapítvány Felügyelőbizott-
ságának új tagja Kaszás László.

Dr. Késmárky István bemutatja az új alelnököt, majd 
 helyet cserél a jelenlegi elnök (Dr. Késmárky István) a so-
ron következő elnökkel (Dr. Fancsik Tamás), aki az elmúlt 
két évben az alelnöki posztot töltötte be.

Dr. Fancsik Tamás, az új elnök gratulál az újonnan meg-
választott alelnöknek, megköszöni Késmárky István két-
éves munkáját, és köszönti a jelenlévőket mint az Egyesület 
új elnöke, majd bezárja a közgyűlést.

A közgyűlés végezetül elénekli a Bányászhimnuszt.

Hegedüsné Petró Erzsébet
emlékeztetője alapján

Kovács Attila Csaba titkár

Dr. Fancsik Tamás, az MGE új elnöke


