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Bellér Éva,
a Magyar Geofi zikusok Egyesületének

ügyvezető titkára 1987-től 2008-ig

1949 – 2014

Bellér Éva
1949 – 2014

Bellér Éva 2014. június 16-án váratlanul és a tőle megszo-
kott eleganciával távozott el közülünk. Sikeres műtétjét 
követő utókezeléséről tartott hazafelé, amikor a taxiban a 
sofőrrel folytatott jóízű és optimista kicsengésű beszélgetés 
közben váratlanul utolsót dobbant a szíve. 
A kórházba gyorsan visszaérkezve, az or-
vosok sem tudtak már segíteni rajta.

Bellér Éva az 1979. évtől 2008. május 
31-i nyugdíjba vonulásáig a MTESZ dol-
gozója volt. 1987-ig a Híradástechnikai 
Egyesületben dolgozott. Az 1987. évi köz-
gyűlésünkön már mint a Magyar Geofi zi-
kusok Egyesületének új ügyvezető titká-
rát ismerte meg őt az egyesületi tagság. 
Kedves, nyitott, de sohasem tolakodó, ér-
zékeny és mindenki felé szeretettel fordu-
ló személyét hamar megszerette és szívé-
be zárta a hazai geofi zikus társadalom. Az 
egyesületi irodában otthonos légkört te-
remtett és tartott fenn. Mindig jó volt 
ebben a légkörben lenni és dolgozni, be-
menni az Egyesületbe, megvitatni-megol-
dani az egyesületi feladatokat és az egyéb, sokszor szemé-
lyes dolgokat is megbeszélni.

Éva az embereket és a munkáját szerető és tisztelő mun-
katárs volt. Precíz, pontos és végtelenül alapos munkát vég-
zett. Ha szükséges volt, ellenszolgáltatás és zokszó nélkül 
maradt bent tovább, vagy akár hétvégi pihenését is feláldoz-
ta, ha valami gyorsan elkészítendő vagy váratlanul jött fel-
adatot kellett elvégezni. Feladatait abszolút önállóan, nagy 
körültekintéssel és pontosan végezte. Mindig nyugodtak le-
hettünk, hogy az egyesületi ügyek jó kezekben vannak, és 
semmi váratlan belső probléma nem merülhet fel. Az Egye-
sület gazdasági feladataiban ugyanolyan alapossággal, kö-
rültekintéssel és takarékosságra törekvéssel járt el, mint 
saját személyes dolgaiban.

Hosszú éveken keresztül vett részt az Egyesület ügyveze-
tő titkáraként a MTESZ apparátusi munkájában. Gyümöl-
csöző, jó, mondhatni, baráti kapcsolatot alakított ki és tar-
tott fenn a társegyesületekkel. Odaadóan, teljes lendülettel 

vett részt az egyesületi rendezvények elő-
készítésében, szervezésében és lebonyolí-
tásában. A sikeresen lezajlott rendezvényt 
követően boldogan tudott feloldódni a jó-
kedvű szórakozásban is. Különös szeretet-
tel és fi gyelemmel viselte szívén a területi 
csoportok és az ifjú szakemberek ügyeit, 
gondjait. Az ő nevéhez kötődik, hogy az 
év utolsó, december közepe táján össze-
hívott hagyományos elnökségi ülését ki-
bővítette egy karácsonyt is váró és kö-
szöntő, óévet is búcsúztató bensőséges 
hangulatú baráti együttlétté. Ez a szép 
kez deményezés azóta hagyománnyá vált 
Egyesületünkben!

Bellér Éva közszeretetnek örvendő és 
megbecsült munkatársunk volt. Munkáját 
Egyesületünk és a MTESZ is elsimerő 

Emléklappal jutalmazta. Az elismerő címeken túl azonban 
sokkal meghatározóbb és maradandó az a tény, hogy Éva a 
szívünkben továbbra is él!

Nyugdíjasként is nagyon érdekelték az egyesületi hírek, 
események, melyekről személyes kapcsolatai révén érte-
sült, de ő maga már nem kívánt részt venni az egyesületi 
életben. Kissé visszahúzódó lett. Nyugdíjas életét a mindig 
a nagyon szeretett családja, kisebb baráti köre és hobbijai 
között igyekezett megosztani.

Éva! Váratlan halálod mindnyájunkat nagyon megrendí-
tett. Köszönjük, hogy Istentől kapott talentumaidat ilyen 
hosszú időn keresztül tudtad eredményesen forgatni köz-
tünk és velünk. Hálás szívvel búcsúzunk derűs, kedves sze-
mélyedtől. Emlékedet őrizzük. Nyugodj békében!

Pályi András



Rendezvénynaptár

2014. október

2014. okt. 6–7. Inverziós Ankét
MTA Miskolci Területi Bizottságának székháza

Miskolc
MTA MAB

2014. okt. 15. „Földtudományi újdonságok” – 2014/5 előadóülés
Az MFGI kiemelt kutatási témái (előadáscímek később, a honlapon)

Budapest,
MFGI díszterem

2014. okt. 26–31. SEG 84. évi közgyűlés és kiállítás
(www.seg.org/events/)

Denver
USA

2014. okt. 30. Dr. Koncz István: Szénhidrogén kutatók a terepen – Pakisztán
A Budapesti Olajos Kör előadóülése

Budapest,
MBFH konferenciaterem

2014. november

2014. nov. 8–9. „Földtudományos Forgatag” – A Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar 
Geofi zikusok Egyesülete, a Magyar Természettudományi Társulat és a Ma-
gyar Földtani és Geofi zikai Intézet rendezvénye a nagyközönségnek
(facebook.com/Földtudományos Forgatag)

Budapest,
MFGI díszterem

2014. nov. 19. „Földtudományi újdonságok” – 2014/6 előadóülés
A Miskolci Egyetem kutatóinak előadóülése (előadáscímek a honlapon)

Budapest,
MFGI díszterem

2014. nov. 27. Kőrösi Tamás: Földgázforrások középtávú prognózisa az IEA
és az ENSZ adatai alapján – A Budapesti Olajos Kör előadóülése

Budapest,
MBFH konferenciaterem

2015. április

2015. ápr. 12–17. Az Európai Földtudományi Únió (EGU) közgyűlése
(www.egu2015.eu)

Bécs,
Ausztria

2015. június

2015. jún. 1–4. EAGE 77. konferencia és műszerkiállítás
(www.eage.org)

Madrid,
Spanyolország

2015. szeptember

Near Surface Geoscience 2015 (21. konferencia)
(www.eage.org)

Torino,
Olaszország

2015. október

A Magyar Geofi zikusok Egyesületének 34. vándorgyűlése
(www.eage.org)

Budapest

A Balkán Geofi zikai Társulat 8. kongresszusa Isztambul,
Törökország

További részletek, referenciák a honlapról (www.mageof.hu) érhetők el.
Kakas Kristóf



Rendezvénynaptár

2010. október

2010. okt. 17–22. SEG 80. évi kongresszus és kiállítás (http://www.seg.org) Denver, USA

2010. okt. 20. „Új utak a földtudományban” előadás-sorozat: „Éghajlat – kőbe vésett 
magnószalag”

Budapest, ELGI 
konferenciaterem

2010.  november

2010. nov. 17. „Új utak a földtudományban” előadás-sorozat: „Föld és egészség” Budapest, ELGI 
konferenciaterem

2010. nov. 17–19. „Bányászat és geotermia” konferencia Eger, Hotel Eger

2010. nov. 18. IX. Geotudományi Ankét Nagykanizsa, Hevesi 
Sándor konf.terem

2010.  december

2010. dec. 15. „Új utak a földtudományban” előadás-sorozat: „Óriásvárosok – 
mélyebbre hatolni, biztonságosabban építkezni”

Budapest, ELGI 
konferenciaterem

2011. január

2011. jan. 16–19. EAGE Mélyfúrás-geofi zikai Workshop (http://www.eage.org) Isztanbul, Törökország

2011. március

2011. márc. 27–30. EAGE 3. Passzív Szeizmikus Workshop (http://www.eage.org) Athén, Görögország

2011. április

2011. ápr. 3–8. European Geoscience Union közgyűlése 
(http://meetings.copernicus.org/egu2011)

Bécs, Ausztria

2011. ápr. 10–13. AAPG évi kongresszus és kiállítás (http://www.aapg.org) Houston, USA

2011. ápr. 12–14. EAGE IOR 2011 (http://www.eage.org) Cambridge, 
 Nagy-Britannia

2011. május

2011. máj. 23–26. EAGE, 73. évi kongresszus és műszerkiállítás (http://www.eage.org) Bécs, Ausztria

2011. szeptember

2011. szept. 12–14. EAGE Near Surface 2011 (http://www.eage.org) Leicester, 
 Nagy-Britannia

2011. szept. 18–23. SEG 81. évi kongresszus és kiállítás (http://www.seg.org) San Antonio, USA

2011. október

2011. okt. 4–7. A Balkán Geofi zikai Társaság 6. kongresszusa (http://www.bgs2011.eu, 
http://www.bgs2011.hu)

Tulip Inn Hotel, 
Budapest

EAGE: European Association of Geoscientists and Engineers; SEG: Society of Exploration Geophysicists; AAPG: 
American Association of Petroleum Engineers
További részletek, referenciák a honlapról (http://www.mageof.hu) érhetők el.

Kakas Kristóf
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