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A Magyar Geofi zikusok Egyesületének
2018. évi közgyűlése

ELGOSCAR 2000 Kft . részéről – Stickel János urat,
Geo-Log Kft . – Szongoth Gábor ügyvezető igazgató urat,
Acoustic Kft . – Molnár Imre ügyvezető igazgató urat,
Geomega Kft . – Tóth Tamás ügyvezető igazgató urat,
Mecsekérc Zrt. – Molnár János vezérigazgató urat ,
MOL Nyrt. – Zahuczki Péter urat,
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnökét, Zelei 

Gábor urat,
Min-Geo Kft . ügyvezető igazgatóját, Neducza Boriszláv urat,
Mining Support Kft  képviselőjét,
O&GD Central Kft . képviselőjét Breitner Dániel urat,
Miskolci Egyetem képviselőjét,
ELTE képviselőjét,
Eötvös Loránd Geofi zikai Alapítvány képviselőjét, Pályi 

András urat,
Magyar Geofi zikusokért Alapítvány képviselőjét,
MTA CSFK GGI képviselőjét.

Az elnök üdvözlő beszédében arról beszélt, hogy tagsá-
gunk átlagéletkora most kb. 55,2 év. Kívánatos lenne ezen 
javítani azzal, hogy több fi atal csatlakozzék az Egyesület-
hez, akik tovább viszik, ápolják a hagyományokat. Majd 
felkérte a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással 
emlékezzenek meg az elmúlt évben elhunyt

dr. Ferenczy László, Jesch Aladár, Liszt Ferenc,
Madarasi András, dr. Märcz Ferenc, dr. Müller Pál,

dr. Polcz Ivánné Mezey Mária, Rumpler János

tagtársainkról.
Ezután Petrovszki Judit általános titkár tartotta meg 

2017. évi titkári beszámolóját. Csak röviden ismertette a 
2017. év eseményeit, mert mint minden évben, idén is el-
juttattuk valamennyi tagunkhoz a részletes 2017. évi titkári 
beszámolót írásban.

Beszámolója szerint 2017-ben is az alapszabályunkban 
foglaltak szerint végeztük munkánkat. Eleget tettünk a 
közhasznúsági kritériumoknak, melyek a közhasznúság 
megszerzéséhez, megtartásához szükségesek, így meg-
őriztük közhasznú jogállásunkat. Megtartottuk éves nagy-
rendezvényünket az Ifj ú Szakemberek Ankétját Kapos-
váron. Kapcsolatot tartottunk iskolákkal, részt vettünk a 
Földtudományos Forgatagon. Hangsúlyt fektettünk a ha-
gyományok ápolására, pl. Eötvös Loránd sírját ismét 
 megkoszorúztuk halála évfordulóján. Pénzügyi tervünket 
nem tudtuk a terv szerint teljesíteni, mivel a kiadásaink 
 magasabbak voltak, de mivel a bevételeink is nőttek, ered-

2018. évi közgyűlését a Magyar Geofi zikusok Egyesülete az 
egykori Eötvös Loránd Geofi zikai Intézet, ma a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat Columbus utcai konferen-
ciatermében tartotta 2018. április 27-én délután. A köz-
gyűlésen a jelenléti ív tanúsága szerint 84 tagtársunk vett 
részt.

Az Egyesület 64. közgyűlését Magyar Balázs, az Egye-
sület elnöke nyitotta meg. A Közgyűlés a Himnusz elének-
lésével kezdődött.

Az elnök a jegyzőkönyv vezetésére Hegedüsné Petró 
 Erzsébetet, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Baráth Istvánt 
és Zsadányi Évát kérte fel közreműködésüket előre is kö-
szönve.

A jelenlévők egyöntetűen elfogadták az előzetesen ki-
adott napirendet és valamennyien elfogadták a javasolt sze-
mélyek közreműködését. Ezután Magyar Balázs elnök 
megnyitotta a Közgyűlést köszöntve meghívottakat:

A Magyarhoni Földtani Társulat elnökét dr. Budai Ta-
mást, főtitkárukat dr. Babinszky Editet, valamint ügyveze-
tő igazgatójukat Krivánné Horváth Ágnest. Köszöntötte a 
FöCiK tagegyesületek képviselőit: a Magyar Földmérési 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság, a Magyar Földrajzi 
Társaság, a Magyar Meteorológia Társaság, a Magyar Ter-
mészettudományi Társulat, az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület, a Szilikátipari Tudományos 
Egyesület, a Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat képviselőjét.

Majd az Egyesület jogi tagjainak és az Egyesület támo-
gatónak képviselőit köszöntötte az elnök:

Az Elnökség a Himnuszt énekli (Magyar Balázs elnök, Petrovszky Judit 
általános titkár, Zelei Gábor alelnök, Horváth Zsolt második alelnök)
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ményes évet zártunk köszönhetően a takarékos gazdál-
kodásnak.

Az elnök megköszönte az titkár beszámolóját és felkérte 
Draskovits Pál kuratóriumi tagot, hogy Gombár László ku-
ratóriumi elnök távollétében tartsa meg, a Magyar Geo-
fi zikusokért Alapítvány 2017. évi beszámolóját.

Draskovits Pál elmondta, hogy a Magyar Geofi zikuso-
kért Alapítvány immár csaknem 30 éves. Az alapítás óta 
változatlanok az Alapítvány céljai, ezek a 36 év alatti fi atal 
szakemberek konferenciákon való részvételének, illetve a 
szociálisan rászoruló idős kollégák anyagi támogatása. Az 
alapítás után 9 évvel közhasznú lett az Alapítvány, így aki 
arra érdemesnek tartja az Alapítványt, felajánlhatja évről 
évre adója 1%-át. A bevétel háromnegyede minden évben 
a MOL támogatásából jön be, melyre nagyon rá van szorul-
va az Alapítvány. Két magánszemély is támogatta az Ala-
pítványt 2017-ben. Ismertette az Alapítvány támogatási 
szisztémáját, illetve hogy milyen támogatásokat adtak az 
előző évben, egyúttal kéri, hogy akik a környezetükben 
szociális támogatásra szoruló idős kollégákról tudnak, azt 
jelezzék az Alapítványnak.

Ismertette a 2018-ra tervezett költségvetést, amely nem 
nagyon tér el az előző évek költségvetéseitől. Végül felhívta 
a fi gyelmet arra, hogy az Alapítvány csak már elfogadott 
előadással pályázó kollégákat támogat.

Az elnök megköszönte a beszámolót és felkértei Kaszás 
Lászlót, a Magyar Geofi zikusok Egyesületének és a Magyar 
Geofi zikusokért Alapítvány közös Felügyelőbizottságának 
elnökét, hogy tartsa meg éves beszámolóját.

Kaszás László bevezetésként elmondta, hogy egy ko-
rábbi közgyűlési határozat szerint egy Felügyelőbizottsága 
van az Egyesületnek és az Alapítványnak. A Felügyelő-
bizottság megkapta a pénzügyi adatokat a Magyar Geo-
fi zikusok Egyesületétől, melyeket ellenőriztek és valósnak 
találtak. 2017-ben ismét pozitív szaldóval zárta gazdasági 
 tevékenységét az Egyesület. Értéken futtatott tárgyi esz-
köze jelenleg nincs az Egyesületnek. Megvizsgálták az 
Egyesület eredményét közhasznúság szempontjából is, 

amelyet rendben találtak, így az MGE 2017-ben is meg-
őrizte közhasznúságát. Zárásként elmondja, hogy a Fel-
ügyelőbizottságnak a gazdálkodással kapcsolatban negatív 
észrevétele nincs. Alapszabály-ellenes működésről jelzést 
nem kaptak, ezért javasolja a Bizottság a Közgyűlésnek, 
hogy a 2017. évi pénzügyi beszámolót fogadja el.

Kaszás László ezután rátért a Magyar Geofi zikusokért 
Alapítvány 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről ké-
szült beszámolójára. Nagyon részletes adatokat kaptak a 
működésre vonatkozóan. Az Alapítvány részéről elhang-
zott részletes beszámolót csak megerősíteni tudta, misze-
rint az Alapszabályban leírtak szerint működött az Alapít-
vány. A működéssel kapcsolatban mindent rendben talál-
tak. Itt is teljesültek a közhasznúsági kritériumok. Jog-
szabálysértést nem tapasztaltak, ilyen irányú bejelentés 
nem érkezett hozzájuk, ezért a Felügyelőbizottság javasolja 
a Közgyűlésnek az Alapítvány 2017. évi beszámolójának 
elfogadását is.

A Felügyelőbizottság megkapta az MGE 2018-as tervét 
is. Azt az elmúlt évek terveihez hasonlóan takarékosnak 
ítélte meg, de sajnos az intézményi támogatások elmara-
dása miatt lehetséges, hogy majd nem sikerül tartani a ter-
vet, mert a kiadásokat már nincs hová csökkenteni. Ezúton 
is kéri az intézményeket, hogy lehetőségeikhez mérten 
 támogassák az Egyesület működését.

Ezt követően az elnök megköszönte a Felügyelőbizott-
ság beszámolóját. A beszámolóból az látszik − emelte ki −, 
hogy az Egyesület továbbra is szeretné megőrizni törzs-
tőkéjét, ami lehetővé teszi, hogy minél tovább tarthassa 
fenn a közhasznúságát, illetve működése a tervek szerint 
zökkenőmentes lehessen. Ehhez azonban anyagi segítség-
re van szükség, tehát bővíteni kellene a támogatók körét, 
illetve itt kéri a jelenlévőket, hogy ha mód van rá, ajánlják 
fel jövedelemadójuk 1%-át az Egyesületnek. Itt szólt az 
É-magyarországi területi csoport rendkívüli aktivitásáról, 
melyet ezúton is megköszönt. Az Inverziós Ankét kiváló 
szervezésében is részt vettek a csoport tagjai. Megköszön-
te a Magyarhoni Földtani Társulat immár leköszönő veze-
tőinek és Tardy Jánosnak is, hogy tevékenyen részt vettek 
az „Eötvös 100” évforduló előkészületeiben, és partnerei 
voltak az Egyesületnek. Végül megkérdezte, hogy a jelen-
lévők közül van-e valakinek észrevétele, kérdése az elhang-
zott beszámolókkal kapcsolatban.

Draskovits Pál dr. a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány beszámolóját 
tartja

A Közgyűlés szavaz
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Szabó Zoltán szeretné kiigazítani a hallottakat, mert 
Eötvös Loránd halálának évfordulója április 11-én van, 
 tehát tévesen hangzott el az április 8-i időpont.

Az elnök megköszönte a hozzászólást, és megkérdezte, 
a titkári beszámolóval kapcsolatban szeretne-e még valaki 
kérdést feltenni vagy hozzászólni az elhangzottakhoz. Mivel 
nem volt kérdés, kérte, hogy a Közgyűlés kézfeltartással 
szavazzon, hogy elfogadja-e a titkár, beszámolóját a 2017-es 
évről.

A titkári beszámolót a Közgyűlés egyöntetűen, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Uganígy, a Közgyűlés a Magyar Geofi zikusokért Ala-
pítvány beszámolóját is egyöntetűen, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül fogadta el.

A Felügyelőbizottság beszámolójával kapcsolatban sem 
volt kérdés vagy hozzászólás, a Közgyűlés a Felügyelő-
bizottság beszámolóját szintén egyöntetűen, ellenszavazat 
nélkül elfogadta.

Magyar Balázs elnök megköszönte a szavazáson való 
részvételt, és felkérte Petrovszki Judit általános titkárt, 
hogy ismertesse az Egyesület 2018. évi pénzügyi tervét.

A titkár utalt arra, hogy elhangzott már, jó lenne, ha to-
vábbi anyagi támogatókat tudnánk szerezni az Egyesü-
letnek. Az idén elmarad a vándorgyűlés, mert az Eötvös- 
évforduló alkalmából közösen tartunk vándorgyűlést a 
Magyarhoni Földtani Társulattal 2019. tavaszán. Így a 
vándorgyűlés kapcsán tervezhető bevétel is elmarad eb-
ben az  évben. Ennek ellenére megpróbáljuk tartani a 
terv ben leírt pozitívumot, de ezt a folyamatosan romló 
támogatói tevékenység miatt nem biztos, hogy tartani 
tudjuk.

Az elnök elmondta, hogy a Magyarhoni Földtani Társu-
lat és a Magyar Geofi zikusok Egyesülete elnöksége közös 
elnökségi ülésén eldöntötte, hogy nem tartunk idén ősszel 
vándorgyűlést, Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója 
alkalmából Balatonfüreden, 2019. májusában tartunk majd 
közösen vándorgyűlést, mely alkalommal egy rangos meg-
emlékezést szeretnénk megszervezni.

Sok olyan terv van – ezeket röviden ismertette – a kerek 
évfordulóval kapcsolatban, melyek megvalósításában szá-
mít az Elnökség a tagság önkéntes munkájára is.

Majd megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás az 
elhangzott 2018. évi pénzügyi tervhez.

Sem hozzászólás, sem kérdés nem hangzott el, a Köz-
gyűlés egyhangú „igen” szavazattal – ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül – elfogadta az MGE 2018. évi pénzügyi 
tervét.

Az elnök ezután a 2017. évet sikeresnek és lezártnak 
nyilvánította és lezárta.

A szavazások után 15 perces szünet következett, majd a 
Közgyűlés meghallgatta Szíjártó Márk, az idei Ifj ú Szak-
emberek Ankétjának „Research of fl ood protection em-
bankments with geophysical methods” című közönség-
díjas előadását. Az előadás elhangzása után a kitüntetések 
átadásával folytatódott a Közgyűlés programja.

Egyed László-emlékérmet kapott dr. Polcz Iván.
Dr. Polcz Iván több mint egy évtizeden át dolgozott az 

Eötvös Loránd Geofi zikai Intézet történeti anyagainak ösz-
szegyűjtésén, szerkesztésén és esetenként megírásán is. 
Munkájának eredményeként született meg az Eötvös Lo-
ránd Geofi zikai Intézet történetét, kutatásait és eredmé-
nyeit bemutató, könyv alakban megjelent, tudománytörté-
neti szakmunka. A szakkönyv a maga nemében egyedi, 
magas szakmai színvonalon összeállított és a geofi zika je-
lenlegi hazai helyzetét fi gyelembe véve igen komoly aktua-
litással bíró mű. Az Emlékéremmel az MGE Elnöksége dr. 
Polcz Iván ezen tevékenységét ismerte el.

Egyed László-emlékérmet kapott dr. Pethő Gábor.
A Magyar Geofi zikusok Egyesületének Elnöksége Pethő 

Gábornak az Egyed László-emlékérmet egész szakmai élet-
tevékenységéért ítélte oda.

A kitüntetéseket az elnök adta át, míg a laudációkat a 
titkár olvasta fel.

Ezután az elnök Emléklap kitüntetést adott át Mészáros-
né Jelinek Beátának, Cserny Tibornak és Nádasi Endrének.

Polcz Iván dr. átveszi az Egyed László-emlékérmet az elnöktől

Petrovszky Judit titkár az Egyed László-emlékérmesek laudációját 
 olvassa



Magyar Geofi zikusok Egyesülete

10 Magyar Geofi zika 59/1

Az Egyesület Tudományos Bizottságának javaslatára
Kiss Anett „Kőzetfi zikai modellek továbbfejlesztése a szeiz-

mikus/akusztikus sebesség és a jósági tényező nyomás-
függésének leírására” (Magyar Geofi zika, 58/2, 57–65.) 
című cikkért Meskó Attila-díjat,

Czecze Barbara „A 2013.évi Heves megyei földrengésso-
rozat helymeghatározása többeseményes algoritmus-
sal” (Ma gyar Geofi zika, 58/3, 162–174.) című cikkéért 
Csókás János-díjat vehetett át.

Az elnök köszönetet mondott Zsadányi Évának, Vida 
Erzsébetnek és Kopcsa Józsefnének egész éves összekötői 
munkájukért.

A díjak kiosztásának sorában ezt követően az Ifj ú Szak-
emberek 2018. évi Ankétjának díjai következtek. Ezt rész-

letesen tárgyalja Petrovszky Juditnak az Ankétról írt és a 
jelen számban megjelent beszámolója, ezért ennek részle-
tezésétől itt eltekintünk.

Az elnök gratulált a kitüntetésekhez, az elnyert díjakhoz. 
Megköszönte az Ifj úsági Ankét szervezőinek, Petrovszki 
 Juditnak, Kiss Anettnek és Hegedüsné Petró Erzsébetnek a 
munkáját. Majd megköszönte valamennyi önkéntes mun-
káját, akik részt vettek az Egyesület rendezvényeinek meg-
szervezésében, lebonyolításában, vagy bármilyen módon 
segítették az Egyesület munkáját. Végül a Közgyűlést hiva-
talosan bezárta.

A Közgyűlés befejezésként elénekelte a Bányász Him-
nuszt.

A közgyűlést állófogadás követte, ahol a tagtársaknak le-
hetőségük nyílt a személyes beszélgetésekre.

Hegedűsné Petró Erzsébet

Czecze Barbara és az elnök a Csókás János-díjjalMészárosné Jelinek Beáta Egyesületi Emléklapot vesz át az elnöktől

Az eredeti képek a
https://drive.google.com/drive/folders/1UGFwVh6CA0eJ5ja0rhcyWcpAIqs2qv9G?usp=sharing
linkről tölthető le.

Kakas Kristóf által az ISZA–2018-ról és a Közgyűlésről készített további képek a webes kiadványban találhatók.
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A 2018. évi Ifj úsági Ankét díjainak átadása
az Egyesület közgyűlésén

2018. április 27., Budapest

Elméleti kategória megosztott 1. díja: Lange Th omas Pieter (ELTE) –
átadta: Magyar Balázs

Gyakorlati kategória 1. díj: Pánczél Emese (ELTE) –
Magyar Balázs adta át

Elméleti kategória megosztott 1. díja: Szijártó Márk (ELTE) – 
 átadta: Magyar Balázs

Gyakorlati kategória 2. díj: Erdélyi Dániel (ELTE) –
Magyar Balázs adta át

Elméleti kategória 3. díj: Molnár Zsombor (ELTE) –
átadta: Magyar Balázs

Poszterkategória 2. díj: Gergely Virág (Debreceni Egyetem) –
átadta: Magyar Balázs
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Poszterkategória 3. díj: Pacskó Vivien (ELTE) – átadta: Magyar Balázs Magyarhoni Földtani Társulat Ifj úsági Bizottságának díja: Szabó Péter 
– az oklevelet átadta: Budai Tamás

Az Ankét közönségdíját kapta: Szijártó Márk (ELTE) –
átadta: Magyar Balázs

A MOL Nyrt. különdíja: Apró Mihály (SZTE) –
átadta: Zahuczki Péter

Az Ankét első előadói díját kapta: Telek Máté (ELTE) –
átadta: Magyar Balázs

Az Eötvös Loránd Geofi zikai Alapítvány (ELGA) Szilárd József-díja:
Zalai Zsófi a (ELTE) – átadta: Pályi András elnök

Magyarhoni Földtani Társulat különdíja: Scherman Benjámin –
az oklevelet átadta: Budai Tamás

Az Eötvös Loránd Geofi zikai Alapítvány (ELGA) Böckh János-díja: 
Csoma Vivien (ELTE) – átadta: Pályi András elnök
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Az ELGOSCAR 2000 Kft . különdíja: Trosits Dalma (GeoRisk Kft .) –
átadta: Stickel János

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) különdíja:
Szabó Zsóka (ELTE) – átadta: Zelei Gábor elnök

A Geo-Log Kft . különdíja: Abordán Armand (Miskolci Egyetem) –
átadta: Szongoth Gábor

A Min-Geo Kft . különdíja: Bóna István (ELTE) –
átadta: Neducza Boriszláv

O&GD Centrál Kft . különdíja: Borka Szabolcs (SZTE) –
átadta: Breitner Dániel

A Biocentrum Kft . I. díja: Virók András (Matuz Mérnök Kft .) –
átadta: Magyar Balázs

A képeket Kakas Kristóf készítette
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A Magyar Geofi zikusok Egyesületének
rendes évi közgyűlése – képes beszámoló

2018. április 27., Budapest

A Közgyűlés első percei: a jelenlevők és az elnökség a Himnuszt éneklik

Magyar Geofi zikusok Egyesülete – Melléklet



Magyar Geofi zikusok Egyesülete – Melléklet
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Draskovits Pál az Alapítvány beszámolóját tartja Petrovszki Judit előterjeszti az MGE 2018. évi pénzügyi tervét

A Közgyűlés szünetében…

Vendégeink: Tardi János és Baksa Csaba Az ISZA közönségdíjas Szijártó Márk előadását tartja

Az Egyesület Egyed László-emlékérmét dr. Polcz Iván és dr. Pethő Gábor kapta



Magyar Geofi zikusok Egyesülete – Melléklet
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Egyesületi emléklapot kapott Mészárosné Jelinek Beáta Meskó Attila-díjat kapott Kiss Anett

Csókás János-díjat kapott Czecze Barbara

A Közgyűlés zárása: Bányászhimnusz

A képeket Kakas Kristóf készítette




