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A Magyar Geofi zikusok Egyesületének
2015. április 24-én megtartott közgyűlése

A társegyesületek után Fancsik Tamás elnök az Egyesület 
támogatóinak és jogi tagjainak képviselőit köszönti:
 – a soproni MTA CSFK GGI részéről dr. Wesztergom Viktor 

igazgatót,
 – az SPE Hungarian Section részéről Palásthy Györgyöt,
 – a Miskolci Egyetem részéről dr. Turai Endre intézetve-
zetőt,

 – az Eötvös Loránd Tudományegyetem részéről dr. Tímár 
Gábor tanszékvezetőt,

 – a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal részéről dr. Ka-
tona Gábor főosztályvezető-helyettest,

 – az ELGOSCAR 2000 Kft. részéről Tóth Gergely ügyve-
zetőt,

 – a Geo-Log Kft. részéről Szongoth Gábor ügyvezetőt,
 – az Acoustic Kft. részéről Molnár Imre ügyvezetőt,
 – a Geomega és PetroHungaria Kft. részéről dr. Tóth Tamás 
ügyvezető igazgatót,

 – a Mecsekérc Zrt. részéről Molnár János vezérigazgatót,
 – a MOL Nyrt. részéről Király Andrást, Egyesületünk ko-
rábbi elnökét.

Az üdvözléseket követően a Közgyűlés egy perces néma 
felállással emlékezik meg az előző közgyűlés óta elhunyt 
tagtársakról:

Bellér Éva Hobot József
dr. Csapó Géza Markó László
Gayer Ferenc Rózsás László

Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghívóban 
meghirdetett napirenddel egyet értenek-e, illetve van-e va-
lakinek javaslata a napirenddel kapcsolatban. Mivel észre-
vétel, javaslat nem érkezik a megjelentek részéről a további-
akban a napirend szerint folytatódik a program.

Fancsik Tamás elnök először köszönti a megjelenteket, 
majd miután elnöki ciklusának végére ért, röviden összegzi 
az elmúlt két évben történteket.

Az Egyesület a beszámolási időszakban kiegyensúlyozott 
gazdálkodást folytatott. Megrendezésre kerültek azok az 
események, melyek kapcsolódnak az Egyesület tevékenysé-
géhez, illetve közhasznúságához. A rendezvények megfele-
lő színvonalon zajlottak le.

Az elmúlt évben csatlakoztunk a Földtudományi Civil 
Szervezetek Közösségéhez (FÖCIK). A magyar civil szer-
veztek között a mi, néhány száz taggal rendelkező egyesüle-
tünk kevésbé észrevehető egymagában, ezért is jó, hogy egy 
ilyen szervezethez csatlakoztunk. Érdekes eredményre ve-

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete 2015. április 24-én a 
Magyar Földtani és Bányászati Hivatal Konferenciatermé-
ben tartja 2015. évi közgyűlését, amelyen a jelenléti ív sze-
rint 81 fő van jelen.

A Közgyűlés a hagyományoknak megfelelően a Himnusz 
eléneklésével kezdődik.

Ezután az Egyesület elnöke, dr. Fancsik Tamás megálla-
pítja, hogy a 13.30 órára összehívott közgyűlés határozat-
képtelen volt a megjelentek nem kielégítő létszáma miatt, 
de a meghívóban meghirdetett második időpontban, 14.00 
órakor a közgyűlés már a jelenlévők létszámától függetlenül 
határozatképes.

Az elnök a jegyzőkönyv vezetésére Hegedüsné Petró Er-
zsébetet, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bodoky Tamást és 
Kovács Attila Csabát kéri fel közreműködésüket előre is 
köszönve, majd felszólítja a jelenlévőket, hogy szavazza-
nak, elfogadják-e a javasolt személyeket.

A Közgyűlés egyhangúan elfogadja a javasolt személyek 
közreműködését.

Ezután Fancsik Tamás elnök megnyitja a Közgyűlést el-
sőként a társegyesületeket, illetve képviselőiket köszöntve:

 – a Magyarhoni Földtani Társulat részéről dr. Baksa Csaba 
elnököt, valamint Unger Zoltán társelnököt,

 – az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
részéről Gagyi Pálffy András igazgatót,

 – az Eötvös Loránd Fizikai Társulat részéről dr. Halász Ti-
bor főtitkárhelyettest.

Fancsik Tamás elnök megnyitja a Közgyűlést
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zetett az a kezdeményezés is, melyben felmértük, hogyan is 
alakul a hazai geofi zika jelene és jövője. A végeredmény 
nem volt egyértelmű, de mindenképpen azt mutatja, hogy a 
szakmánk globalizálódott. Hazai geofi zikusok nem csak 
magyar cégeknél dolgoznak, hanem Magyarországon tevé-
kenykedő külföldi cégeknél és külföldön is, ugyanakkor a 
magyar cégeknél sok külföldi szakember is helyet kap. A 
felmérést még nem zártuk le teljes mértékben, megpróbál-
juk tovább vinni és úgy lezárni, hogy egy jól kommunikál-
ható, számunkra is egyértelmű végeredményt kapjunk. 
Szakmánk a hazai ásványinyersanyag-bányászathoz kap-
csolódik. Számottevő expanzióról nem számolhatunk be 
ezzel kapcsolatban, de nincs okunk elkeseredni sem, biza-
kodnunk kell a jövőben.

Végül Fancsik Tamás elnök azzal zárja beszámolóját, 
hogy egy nagyon kedves kötelességének kíván eleget tenni 
azzal, hogy köszönti dr. Posgay Károlyt, az Egyesület egyik 
meghatározó személyiségét, alapító tagját 90. születésnapja 
alkalmából.

Posgay Károly felköszöntése után Fancsik Tamás elnök 
felkéri Petrovszki Judit általános titkárt éves beszámolója 
megtartására.

Petrovszki Judit röviden ismerteti a 2014. év eseményeit:
A 2014. évről szóló írásos, részletes beszámoló minden 

tagtársunkhoz eljutott a meghívóhoz mellékelve, e-mailben 
vagy nyomtatott formában.

Az Alapszabályunkban foglaltak szerint végeztük mun-
kánkat, betartottuk az elnökségi ülések gyakoriságára, a 
közgyűlés előkészítésére valamint a tájékoztatási kötele-
zettségre vonatkozó szabályokat. Eleget tettünk a közhasz-
núság hivatalos kritériumainak. Összességében szakmailag 
sikeres évet zártunk.

2014-ben Balatonföldváron volt az Ifjú Szakemberek 
 Ankétja, több előadóülést tartottunk az „Újdonságok a föld-
tudományban” c. előadás-sorozat keretein belül, ahol egye-
temek és kutatóintézetek mutathatták be tevékenységüket, 
kutatásaikat. A bizottságok és szakosztályok munkájáról a 
2014. évi titkári beszámolóban olvashatnak részletesen.

A diákok körében történő ismeretterjesztést is folytattuk. 
2014-ben is megkoszorúztuk Eötvös Loránd sírját, és Tudo-

mánytörténeti Bizottságunk kezdeményezésére védett sír-
hellyé nyilvánították elhunyt tagunk, dr. Tóth Géza geofi zi-
kus, meteorológus sírját.

A felajánlott adó 1%-okat teljes egészében az Ifjú Szak-
emberek Ankétjának támogatására fordítottuk, segítségével 
több egyetemi hallgató egyesületi tagnak a részvételét segí-
tettük elő.

A Magyar Geofi zikusok Egyesülete az elmúlt beszámo-
lási időszakban eredményesen gazdálkodott, közterheit be-
fi zette, tartozása a költségvetéssel szemben nincs. Költség-
vetési támogatásban 2014-ben sem részesültünk. Vállalko-
zási tevékenységet az elmúlt beszámolási időszakban nem 
folytattunk. Tervezett rendezvényeinket a beszámolási idő-
szakban fennakadás nélkül megtartottuk.

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 2014-ben po-
zitív pénzügyi mérleggel zárhatjuk az évet. Bár a tervezett-
hez képest gazdaságilag jobban zárult az év, negatívumként 
kell említenünk, hogy az 1%-os felajánlások összege évről 
évre csökken. Ez azért sajnálatos, mert az így befolyó fel-
ajánlásokból minden évben az arra rászoruló egyesületi tag 
egyetemi hallgatókat támogatjuk. 2014-ben a NAV az 1%-
os felajánlásokból 170 802 Ft-ot utalt át. Sajnos ez az előző 
évekkel összehasonlítva jelentős csökkenés.

Az elnök megköszöni az általános titkár beszámolóját és 
felkéri Kaszás Lászlót, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a jelenlévő tagságot az Egyesület 2014-es gaz-
dálkodásáról.

Kaszás László elmondja, hogy a Felügyelőbizottság átte-
kintette az Egyesület gazdálkodását. Az Egyesület az 2014-
es évben is a szabályoknak megfelelően látta el feladatát a 
gazdálkodását illetően. Mint ahogy azt a titkári beszámoló-
ból is megtudták, a 2014. évet pozitívan, 1,5 millió forint 
pozitívummal zárta az Egyesület, amelyből 1,3 millió forint 
a gazdálkodás révén keletkezett, 200 ezer forint pedig a ren-
dezvények kapcsán. Az Egyesület vagyona szinte 100%-

A Felügyelőbizottság elnöke, Kaszás László beszámol

Dr. Posgay Károly felköszöntése
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ban forgótőke, a vagyon Kincstárjegyben van elhelyezve. A 
főkönyvi kivonat egyezőségét ellenőrizték, azt megfelelő-
nek találták, és megállapították, hogy a beszámoló a való-
ságnak megfelel. Külön vizsgálták a közhasznúság mutató-
inak alakulását. Az Egyesület 2014-ben is megfelelt a köz-
hasznúsági követelményeknek. A könyvek lezárása megtör-
tént, a főkönyvi kivonatot egyeztették, ellenőrizték, a beszá-
moló a valóságnak megfelel. Az Egyesület az Alapszabály-
ban leírtak szerint végezte tevékenységét, sem az éves 
záráskor, sem év közben nem tapasztaltak szabálytalanságot 
a gazdálkodásban.

A Felügyelőbizottság feladata volt még, hogy a 2015. évi 
pénzügyi tervet is ellenőrizze. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
takarékos költségvetést készített az Egyesület 2015-re, 
amely az előző évek költségvetésénél optimistább a három 
évenként megrendezendő vándorgyűlés miatt, melyet 2015-
ben Egyesületünk rendez.

A fentiek értelmében a Felügyelőbizottság javasolja a 
Közgyűlésnek a 2014. évi mérlegbeszámoló és közhasznú-
sági melléklet, valamint a 2015. évi terv elfogadását.

Az elnök megköszöni a Felügyelőbizottság elnökének 
beszámolóját és felkéri a Magyar Geofi zikusokért Alapít-
vány kuratóriumának elnökét, Gombár Lászlót, hogy tartsa 
meg beszámolóját 2014. évi munkájukról.

Gombár László röviden beszámol az Alapítvány elmúlt 
éves tevékenységéről. Egy éve jegyezték be az új kuratóriu-
mot, tehát azóta működik az új, kisebb létszámú kuratórium. 
Elmondja, hogy milyen összeggel rendelkezik az Alapít-
vány. Évente csak annyit költenek, amennyi bevételük ke-
letkezik. A bevételek alakulásáról elmondja, hogy a támoga-
tások nagy részét a MOL Nyrt.-tól kapják, emellett az 1%-
os felajánlásokból érkezik még támogatás. Tevékenységük 
főleg az ISZA és a fi atal kutatók támogatását, a szenior ta-
gok kirándulásának támogatását jelenti, valamint ezen felül 
az arra rászoruló kollégák szociális támogatását tekintik 
fontos feladatuknak. Működési költségük minimális. A 
2015-ös tervük hasonló az eddigiekhez, de idén a kiadások 
között megjelenik egy szakmai konferencia támogatása is 
100 000 Ft-tal.

Az elnök megköszöni a beszámolót, és felkéri az Alapít-
vány Felügyelőbizottságának elnökét beszámolója megtar-
tására.

Kaszás László beszámol arról, hogy az Alapítvány Felü-
gyelőbizottsága is megtartotta a szokásos vizsgálatot a 
2014-es évre vonatkozóan. Megkapták a mérleget és a köz-
hasznúsági mellékletet is, valamint a 2015-ös pénzügyi ter-
vet. Egyértelműen tükröződik a megtekintett adatokból, 
hogy az Alapítvány annyit költ, amennyi bevételre szert 
tesz. A közhasznúsági kritériumoknak az Alapítvány megfe-
lelt, közhasznú tevékenysége egyértelműen igazolható.

Az elnök megköszöni az elhangzott beszámolókat, és kéri 
a jelenlévőket, hogy a beszámolókkal kapcsolatos kérdései-
ket tegyék fel, véleményüket most mondják el. Mivel hoz-
zászólás, kérdés nem hangzik el kéri, hogy egyenként, be-
számolónként szavazzanak az elhangzottak elfogadásáról.

Elsőként az általános titkári beszámoló elfogadásáról kell 
szavazni a jelenlévőknek.

A jelenlévők egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadták az MGE általános titkári éves beszámo-
lót.

Ezután a Felügyelőbizottság elnöke beszámolójának el-
fogadásáról kell szavazni.

A jelenlévők ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással, 
szó többséggel hozott igen határozattal elfogadták az MGE 
Felügyelőbizottság elnökének éves beszámolóját.

Ezt követően az elnök kéri a jelenlévőket, hogy külön-
külön szavazzanak az MGE 2014. évi mérlegbeszámolójá-
nak és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.

A jelenlévők egyhangú igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadták az MGE 2014. évi mérleg-
beszámolóját.

A jelenlévők egyhangú igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadták az MGE 2014. évi közhasz-
núsági mellékletét.

Majd az elnök kéri, hogy szavazzanak a jelenlévők, elfo-
gadják-e a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány elnökének 
éves beszámolóját, az Alapítvány 2014. évi mérlegbeszá-
molóját, a 2014. évi közhasznúsági mellékletét, valamint az 
alapítvány 2015. évi pénzügyi tervét.

A jelen lévő egyesületi tagok – ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül – egyhangúan hozott igen szavazattal fogadták el 
az Alapítvány kuratóriumi elnökének beszámolóját.

A jelenlévők egyhangúan hozott igen szavazattal – ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül – elfogadták az Alapítvány 
2014. évi mérlegbeszámolóját.

A jelenlévők egyhangúan hozott igen szavazattal – ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül – elfogadták az Alapítvány 
2014. évi közhasznúsági mellékletét.

A jelenlévők egyhangúan hozott igen szavazattal – ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül – elfogadták az Alapítvány 
2015. évi pénzügyi tervét.

Végül a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány FB elnöke 
beszámolójának elfogadására kerül sor.

A jelenlévők ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással, 
szótöbbséggel hozott igen határozattal elfogadták az Ma-
gyar Geofi zikusokért Alapítvány Felügyelőbizottsága elnö-
kének éves beszámolóját.

Az elnök bejelenti, hogy egy, az Egyesületet és az Alapít-
ványt egyformán érintő dolog megtárgyalása következik, 
miszerint át kell írni az Alapszabályunkat és az Alapítvány 
Alapító Okiratát az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően. 
Ennek ismertetésére felkéri dr. Ferencz Lujza jogászt, az 
Egyesület jogi tanácsadóját.

Ferencz Lujza tisztelettel köszönti a jelenlévőket, majd 
elmondja, hogy jelentős módosításokat kellett végrehajtani 
az elmúlt időszakban a 2011-es civil törvény előírásainak 
megfelelően is. Most az új Ptk. előírásainak megfelelően 
kell változtatásokat végrehajtani az Alapszabályban, illetve 
mint az Alapítvány megalapítójának az Alapító Okiratban 
is. Eddig külön törvény szabályozta a civil társadalmi szer-
vezetek, egyesületek működését, de most hatályukat vesz-
tették a régi törvények. Az új Ptk.-ban található egy, a jogi 
személyekre vonatkozó általános rész, valamint egy külön 
az egyesültekre és külön az alapítványokra vonatkozó rész. 
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A már bejegyzett alapítványoknak és egyesületeknek a mó-
dosítást 2016. március 15-ig kell megtenni. Ezért szükséges 
most elvégezni a módosításokat, és azokat a Közgyűlés jó-
váhagyása után beadni a Fővárosi Törvényszékhez jóvá-
hagyásra. Ha a most javasolt előterjesztéseket elfogadja a 
Közgyűlés, az még nem zárja ki, hogy hiánypótlás miatt 
nem kell ismét összehívni Közgyűlést, amikor a Törvény-
szék által javasolt kiegészítéseket, hiánypótlásokat kell 
majd jóváhagyni. Ismerteti a jelenlévőkkel az Alapszabály-
ban és az Alapító Okiratban az új törvény értelmében elvég-
zett módosításokat.

Az, hogy az Egyesület és az Alapítvány közhasznú le-
gyen, meg kell felelni a kormány által előírt kritériumoknak 
2 év átlagában. Ezt is vizsgálja a Törvényszék, ennek függ-
vényében adják meg, illetve veszik el a közhasznúságot.

Az elnök megkérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e 
hozzászólás, vélemény, kérdés a jelenlévők részéről?

Ormos Tamás megkérdezi, hogy van-e lényegi, a műkö-
dést befolyásoló változás?

Ferencz Lujza válasza, hogy természetesen van. Sokkal 
több feladatkört sorol fel a törvény, mint ami eddig volt. 
Ugyanakkor a tisztségviselőknél történő változások is befo-
lyásolják a működést, ugyanis pl. a tisztségviselők megbíza-
tása már nem lehet 5 évnél hosszabb.

Az alapítványok tekintetében jelentős jogszabályi válto-
zás az, hogy az Alapító Okirat rendelkezést tartalmazhat 
arra nézve, hogy az alapítói jogok gyakorlójának megszűné-
se esetén ki gyakorolja továbbiakban az alapítói jogokat. Az 
MGE alapítványa tekintetében alapítói jogokat az Egyesület 
gyakorolja. Ha valamiért megszűnne az Egyesület, akkor a 
Kuratórium veszi át az alapítói jogokat. Többek között ezt is 
célszerű az Alapító Okiratban rögzíteni.

Az elnök felkéri a jelenlévőket, hogy egyenként szavaz-
zák meg az Egyesület Alapszabályában, illetve az Alapít-

vány Alapító Okiratában történt, új Ptk. szerinti változtatá-
sokat. Először szavazzunk az Egyesület Alapszabályában 
történt változtatások elfogadásáról!

Megállapítja, hogy a jelenlévők – ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül – egyhangúlag hozott igen határozatával el-
fogadta a Közgyűlés az Alapszabályban történő változtatá-
sokat, az a Fővárosi Törvényszéknek beadható.

Felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a Magyar Geo-
fi zikusokért Alapítvány Alapító Okiratában történő változ-
tatások elfogadásáról.

Megállapítja, hogy a jelenlévők – ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül – egyhangúlag hozott igen határozatával el-
fogadta a Közgyűlés a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány 
Alapító Okiratában történt változtatásokat, az a Fővárosi 
Törvényszék elé terjeszthető.

Ezután az elnök megköszöni dr. Ferencz Lujza munkáját 
és átadja Petrovszki Judit általános titkárnak a szót, aki is-
merteti a 2015-ös pénzügyi tervet.

Petrovszki Judit előadja, hogy a 2015-ös tervben pozitív 
pénzügyi mérleget szeretnénk elérni, valamivel nagyobb 
mértékűt, mint 2014-ben, mert szeptemberben tartjuk a 
Vándorgyűlést, ami mindig egy kis plusz bevétellel szokott 
járni. Egyébként – sajnos – a tervezett bevételek csökkenése 
várható a csökkenő alapkamatok miatt, mivel pillanatnyilag 
kb. havi 1%-os hozammal lehet államkötvényben befektet-
ni. Ez minden eddiginél kevesebb.

Az elnök ismét rákérdez, van-e valakinek kérdése, meg-
jegyzése az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel nincs kér-
dés, hozzászólás, megkéri a jelenlévőket, hogy kézfeltartás-
sal szavazzanak, elfogadják-e az Egyesület 2015-ös pénz-
ügyi tervét.

A Közgyűlésen megjelent tagtársak egyhangúan hozott 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – el-
fogadták az MGE 2015. évi pénzügyi tervét.

A tisztelt Közgyűlés szavaz
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Az elnök ezután rátér a tisztújításra. Felkéri Zsadányi 
Évát, az MGE Jelölőbizottságának elnökét, hogy ismertesse 
a szavazással kapcsolatos tudnivalókat.

Zsadányi Éva elmondja, hogy idén az alelnöki posztra 
kellett jelölteket állítani. Végül két fő vállalta el a jelölést 
alelnöki posztra: Magyar Balázs és dr. Tóth Tamás. Így az ő 
nevük került fel a szavazólapra, majd ismerteti a jelöltek 
életrajzát. Megkérdezi, hogy van-e valakinek olyan jelöltje, 
akit a szavazólapra szeretne íratni és még nem került fel a 
listára? A jelenlévők közül senki sem ajánlott más személyt 
alelnöki jelölésre.

Az elnök bejelenti, hogy 35 perc szünet következik, a 
szavzatokat a szünetben kell leadni.

15.50-kor folytatódik a program.
A Közgyűlés meghallgatja Polonkai Bálint előadását, 

mely először az Ifjú Szakemberek Ankétján hangzott el és 
közönségdíjas lett.

Az elhangzott szakmai előadás után Ormos Tamás vetít 
egy általa megtalált és megmentett szakmatörténeti fi lmet, 
amely a magyar geofi zikusoknak az ötvenes évekbeli kínai 
geofi zikai expedíciójáról szól. A Tudománytörténeti Bizott-
ság segítségével összehívták az expedició még élő résztve-
vőit, akik segítségével, kommentárjaikkal készített Ormos 
Tamás egy 40 perces összeállítást az akkori expedícióról, 
melynek rövidített változatát most mutatja be.

A fi lm vetítése után folytatódik a Közgyűlés. Az elnök 
megköszöni a tudománytörténeti összeállítást. Az általános 
titkár bejelenti, hogy a következő napirendi pontban a ki-
tüntetések átadására kerül sor.
 – Renner János-emlékérmet kap Király András és Kovács 

Attila Csaba; az általános titkár felolvassa a kitüntetettek 
laudációját.

 – Egyesületi Emléklapot kap Barta Veronika és Sziráki 
 Mariann.

 – Meskó Attila-díjat kap Kuslits Lukács Benedek, Lukács-
Farkas Márton Pál, Galsa Attila „Effect of temperature-
dependent viscosity on mantel convection” című cikke 
(Acta Geod Geoph. 49/3, 249–263).

 – Csókás János-díjat kap Kiss János „Lemeztektonika, 
vul kanizmus és a Kárpát-Pannon régió geomágneses-
anomália-térképe” című cikke (Magyar Geofi zika 55/2, 
51–81).

Végül megköszönik Zsadányi Éva, Révész Sándorné és 
Kopcsa Józsefné egyesületi összekötők egész éves munká-
ját.

Az elnök bejelenti, hogy a 2015-ös Ifjú Szakemberek An-
kétjának díjkiosztásával folytatódik a Közgyűlés. A rendez-
vény 2015. március 27–28-án a szokásos magas színvona-
lon zajlott, ennek megfelelően sok díj és különdíj kerül, ke-
rült átadásra.

Elméleti kategóriában:
 – első helyezést Horváth Balázs ért el az ELTE hallgatója,
 – második díjat Nagy Zsolt, a MOL Nyrt. munkatársa  kapta,
 – két harmadik díjat osztottak ki Bartha István Róbert és 
Héja Gábor, az ELTE hallgatói részére.

Gyakorlati kategóriában:
 – első díjat nyert Káldos Réka, az ELTE hallgatója,
 – második díjat Oross Rebeka kapta, az ELTE hallgatója,
 – két harmadik díjat adátak ki: Csondor Katalin és Pacskó 

Vivien, az ELTE hallgatói.

Poszterkategóriában:
 – első helyezést ért el Bereczki László, az ELTE hallgatója,
 – második helyezést ért el Csicsek Lajos Ádám, az ELTE 

hallgatója
 – két harmadik helyezést adtak ki Kátai Orsolya Renáta és 
Szabó Vera, ELTE hallgatóknak

A helyezések mellett számos különdíj került átadásra.
 – Biocentrum Kft. arany fokozatú díja: Csondor Katalin,
 – Biocentrum Kft. ezüst fokozatú különdíja: Molnár Zsuzsa,
 – Elgoscar 2000 Kft.: Szabó Vera,
 – Geolog Kft.: Békési Eszter,

Az Ifjú Szakemberek Ankétjának díjainak kiosztása
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Török István ismerteti, hogy 75 fő vette fel a szavazóla-
pot és összesen 74 db szavazat érkezett az urnákba. Érvény-
telen szavazat nem volt. Magyar Balázs 59 szavazatot 
(78,5%) kapott, dr.Tóth Tamás 15 szavazatot kapott.

Fancsik Tamás, a leköszönő elnök gratulál Horváth Zsolt-
nak, az új alelnöknek, és átadja az elnöki teendőket Horváth 
Zsoltnak. A leköszönő és az új elnök helyet cserélnek.

Fancsik Tamás a Közgyűlést bezárja, a Közgyűlés zárá-
sul elénekli a Bányász Himnuszt.

A Közgyűlést követően a megjelentek egy jól sikerült, 
vidám állófogadáson üdvözölhetik egymást és beszélik meg 
a világ dolgait.

A beszámolót a közgyűlési jegyzőkönyv alapján 
készítette Hegedüsné Petró Erzsébet

 – MBFH: Leskó Máté Zsigmond,
 – Magyarhoni Földtani Társulat: Molnár László,
 – MFT Ifjúsági Bizottságának különdíja: Koczur Szilvia,
 – MFGI, Böckh János-díj: Polonkai Bálint,
 – MFGI, Szilárd József-díj: Kemény Márton István, 
 – Geo21 Bt.: Kátai Orsolya Renáta,
 – Mining Supoort Kft.: Pacskó Vivien,
 – MOL Nyrt.: Taller Gábor,
 – SPE Hungarian Section: Nemes István,
 – MTA CSFK GGI: Zalai Zsófi a,
 – O&G Development Kft.: Héja Gábor,
 – Közönségdíj: Polonkai Bálint,

A díjkiosztó után az elnök megkéri Török Istvánt, a Sza-
vazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szava-
zás végeredményét.

Török István ismerteti a szavazás eredményét A leköszönő elnök gratulál az újonnan megválasztott alelnöknek (Fancsik 
Tamás és Magyar Balázs)


