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A Magyar Geofizikusok Egyesülete hagyományos ifjúsági ankétját 
idén Tatán, az Edzőtáborban rendezte, április 17-én és 18-án. Új vonás 
viszont, hogy immár második éve a Magyarhoni Földtani Társulat társ
rendező, így a geofizikusok mellett geológusok és geokémikusok is 
szerepelnek, mégpedig egyre növekvő számban.

Az előadók három kategóriában versenyeztek a számos díjért, 
mégpedig elméleti és gyakorlati földtudományi témával, illetve posz
ter bemutatásával. A héttagú zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen 
18 szóbeli és hét poszter előadásból kellett kiválasztania a jutal
mazásra méltókat. Az elbírálás szempontjait a megnyitón ismertették 
és a pontozás, majd szóbeli indoklás után a következő döntés született:

Az elméleti kategóriában a legjobb Kercsmár Zsolt (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszéke) Szintektonikus 
üledékképződés és néhány ehhez kapcsolódó tafonómiai jelenség a 
tatabányai medence keleti peremén című előadása lett, második 
pedig a Bonni Egyetemmel közös kutatásról szóló beszámoló, Szub- 
dukciós nyíródeformációk dinamikájának numerikus modellezése, 
Páncsics Zoltán (Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet) 
előadásában. A gyakorlati kategóriában győzött Tóth Tamás - Szafián 
Péter - Magyari Orsolya (Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai 
Tanszéke) Folyóvízi többcsatornás sekélyszeizmikus szelvényezés 
című előadása, alig maradt el mögötte Jordán Győző (Magyar Állami 
Földtani Intézet) Savanyú bányavízből származó nehézfém 
szennyeződés modellezése egy tőzeglápban című, az Uppsalai 
Egyetemen végzett munkájáról szóló előadása. A legjobb poszternek 
Arday Attila (Eötvös Loránd Tudományegyetem Alkalmazott és 
Környezetföldtani Tanszéke) Felszín alatti vízáramrendszerek 
meghatározása a Duna-Tisza-közén: egy lehetőség a felszín alatti vizek 
hatékony védelmére című munkáját találta a zsűri. Ehhez az öt díjhoz a 
pénzjutalmat a Magyar Geofizikusokért Alapítvány adta. A rendezvény 
támogatói ezen felül még öt díjat ajánlottak fel, a földtudományok egy- 
egy területén mutatott jó teljesítmény elismerésére. A Magyar 
Geológiai Szolgálat díját Jósvai József (MÓL Rt.) A budafai antiklinális 
tektonikai modellje, földtani és CH-földtani viszonyai szeizmikus 
szelvények alapján című előadása kapta. A Magyarhoni Földtani 
Társulat díját Szives Ottilia (Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Őslénytani Tanszéke) A tatai mészkő formáció bázisrétegében talál
ható ammonitesz-fauna vizsgálata tatai lelőhelyek alapján című 
előadása érdemelte ki, a Magyar Állami Földtani Intézet díját pedig 
Sallay Enikő és Koritár Zsuzsanna (az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Természettudományi Karának hallgatói) előadása, az 
Alsó jura glaukonitok vizsgálata a szomódi Tűzkő-hegyen. A GES Kft. 
díját Magyari Orsolya (Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai 
Tanszéke) Balatoni sekélyszeizmikus szelvények feldolgozása című 
posztere kapta. Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány Szilárd József 
díját Kaszás István és Stickel János (ELGOSCAR Kft.) Gyógyszergyári 
zagytározó vizsgálata geofizikai módszerekkel című előadása kapta. A 
résztvevők szavazata alapján a közönségdíj is Kaszás Istváné lett. A 
díjak 10 és 25 ezer forint közötti pénzjutalommal vagy ezzel egyen
értékű szolgáltatással (ingyenes részvétel egy rendezvényen, szakmai 
kiadványok) jártak.

Első alkalommal a közönség ezen felül a zsűrit is értékelte és a 
díjat Horváth Ferenc (Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai 
Tanszéke) kapta.

Labóczki Eniddel, az ankét szervezését végző Ifjúsági Bizottság 
elnökével egyetértve abban reménykedünk, hogy jövőre bizonyosan 
máshol, lehet, hogy másokkal, de újra találkozunk.

Verő László
Magyar Állatni Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

hírmorzsák

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter 
műszaki-tudományos kutatómunka területén elért kie
melkedő munkájának eredménye elismeréséül a 
Nemzeti Ünnep alkalmából Bardócz Bélának, a MÓL 
Rt. Hazai Kutatási Üzletág igazgatójának Eötvös Loránd 
díjat adományozott, (A szerkesztőség és a szerkesztő bi
zottság nevében gratulálunk.)
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Dr. Hámor Tamás “A földtani intézményrendszer 

szerepe a magyar közigazgatásban” című pályamunkája a 
Magyar Közigazgatási Kar 1996. évi pályázatán kü- 
löndíjban részesült.
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A Magyar Geológiai Szolgálat főigazgatójának 

tudományos tanácsadó testületé, a Tudományos Tanács 
1997. április 29-én tartott ülésén megvitatta és elfo
gadásra javasolta az MGSz 1996. évi feladatainak telje
sítéséről szóló beszámoló jelentését.
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immár harmadszor került Tapolcán megren

dezésre április 24-25- én a “Bányászat és Szakigazgatás" 
konferencia. A bányászati szakigazgatásban közremű
ködő szakhatóságok az elmúlt év tapasztalatai alapján 
mutatták be a bányászat problémáit, és a joghézagokat 
felhasználó határeseteket. A bevezető előadásban szóba 
került a bányatörvény módosításának értelmezése és 
várható hatása, valamint a prognosztikus kutatás, mint 
állami feladat bányajáradékból történő finanszírozási 
lehetősége.
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A PANNON-MEDENCE felépítése és kialakulása 

címmel a Magyar Tudományos Akadémia Földtu
dományok Osztálya nagy sikerű nyilvános közgyűlési 
osztályűlést tartott 1997. május 5-én az MTA nagy
termében. Az ülésen többek között ekóadások 
hangzottak el a Pelso és Tisza egység paleozoós és me- 
zozoós fejlődéstörténetéről, valamint a nagyszerkezeti 
egységek mozgásáról.
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A bányatörvény módosításáról szóló 1997. évi XII. 

törvény a földtan számára is sok pozitív eredményt 
hozott (pl. a Bt. 20. §-ban megjelenik: “/12/ Az évente be
fizetett bányajáradék 5%-át az ország ásványvagyonának 
megismerését szolgáló prognosztikus kutatások, továb
bá a koncesszió kijelölésére alkalmas területek gazda
sági, környezeti, természeti és társadalmi hatásainak 
vizsgálatára kell fordítani. Az e célú pénzeszközök fel- 
használásának szabályait a Kormány rendeletben álla
pítja meg”).
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A Magyar Állami Földtani Intézetben 1996 őszén 7. 

alkalommal került megrendezésre a “Térinformatika a 
környezetünkért” nemzetközi konferencia, mely min
den évben más-más téma köré szerveződik. Az utolsó 
rendezvény témája a digitális kartográfia volt. Auszt
ráliából, az Egyesült Államokból és Európa szinte 
minden országából 30 kiállító több mint száz térképe 
került kiállításra a MÁFI patinás dísztermében.

A kiállítás meghívást kapott az MFT területi 
szervezeteitől; így elsőként Szeged és Debrecen adott 
otthont a digitális térképműveknek 1997 áprilisában.

A kiállítás számítógépes bemutatóval bővült, ahol a 
MÁFI “Digitális Atlaszok CD-n" sorozatának első kötete a 
Balaton környékének környezetföldtani atlasza mutat
kozott be.
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A szénvagyonnyilvántartás és gazdasági értékelés 

aktuális problémáiról rendezett konferenciát a Magyar 
Geológiai Szolgálat 1997. május 14-16 között Bada
csonyban. A rendezvényre meghívást kaptak az erőművi 
integráción belül és azon kivűl működő szénbányák, 
valamint az IKIM, MVM Rt., MBH, BDSZSZ képviselői. A 
rendezvény célja az MGSZ ásványvagyon nyilván
tartásában szereplő gazdaságosan kitermelhető szén- 
vagyon meghatározási metodikájának kidolgozása.
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rUDOM ANYTÓRTENETI NAP A MAGYAR ALLAMI FÖLDTANI INTÉZET M ONGÓLIA! ÉS 
VIETNAMI E X P E D ÍC IÓ IR Ó L *

A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya rendezésében 1997. április 15-én nagy érdeklődés 
mellett került sor a Magyar Állami Földtani Intézetben az 1966-1990. közötti időszakra eső mongóliai és vietnami 
földtani térképező és nyersanyagkutató expedíciókat bemutató előadásokra.

Brezsnyánszky Károly igazgató és Dudich Endre szakosztályelnök bevezető szavai után Bállá Zoltán, Jámbor Áron, 
Kopek Gábor és Pentelényi László az 1966-1975. között működött kétoldalú (magyar-mongol) expedíciókat 
ismertették, melyek a kelet-mongóliai Szuhe Bátor és Dornot megyékben 16.000 knv-nyi terület l:200.000-es 
méretarányú földtani térképezését és nyersanyagkutatását végezték el.

Az 1976-1990. között működött Nemzetközi Földtani Expedíción belüli magyar csoportok munkájáról Pentelényi 
László, Zsámbok István, Csongrádi Jenő, Bihari Dániel, Szebényi Géza és Molnár Pál számolt be. Ezek kezdetben 
1:200.000-es, majd 1:50.000-es, végül 1:10.000-es méretarányú felvételezést és kutatást jelentettek Hentej megye észak- 
keruleni körzetében és Keletgobi megyében. A földtani térképezés során számos érdeklődésre számottartó nyersanyag
előfordulás mellett kimutatták és megkutatták a nem
zetközi viszonylatban is jelentős öndörcagáni komplex 
színes-ritka-nemesfém-elófordulást.

A dél-vietnami Than Rai körzetében 1985-87. között 
1200 km--nyi területen végzett bauxitkutató munkáról 
Vörös István, Bence Géza és Bartha András számolt be.

A 100 főt meghaladó hallgatóság a szünetekben és az 
előadásokat követő kötetlen találkozón Fejes Imre geofi
zikus mongóliai témájú fotókiállításában gyönyör
ködhetett.

Pentelényi László 
Magyar Állami Földtani Intézet

FÖLD NAPJA A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI
ш ш ш ш

A Magyar Állami Földtani Intézet hosszú évek után 
ismét zászlajára tűzte a földtani ismeretterjesztés és a 
közoktatásban való fokozottabb részvétel ügyét. Első 
lépésként 1995 júliusában megnyílt az Országos Földtani 
Múzeum, amely állandó kiállításával heti három 
alkalommal (csütörtök, szombat, vasárnap) várja a láto
gatókat. Az ismeret- 
terjesztést szolgálja 
az is, hogy idén 
harmadszor szervez
zük meg a sümegi 
földtani - környezet- 
védelmi tábort, amely 
nagy sikert aratott az 
általános iskolás korú 
gyerekek körében.
Április 22-én pedig 
másodszor tartottuk 
meg az Intézetben a 
Föld Napját. Földtani 
játszóházzal, ismeret- 
terjesztő előadások
kal vártuk a diákokat, 
és a KTM itt tartotta 
meg az Intézetben a 
központi ünnepélyét.
Legnagyobb sikere a 
játszóháznak volt, a- 
mi bizonyítja, hogy a 
diákok és tanárok ré
széről is a közvetlen 
anyagismereten ala
puló tudás és szem
lélet kialakítását elő
segítő módszerekre van a legnagyobb igény. A geológiai 
folyamatok modellezése, a kőzetekkel, ősmaradványokkal 
és ásványokkal való játék, az időszalaggal történő 
ismerkedés látványos lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek 
térben, de főleg időben való, több dimenzióban egyszerre

történő gondolkodásmódját kitágítsuk. A milliárd, illetve 
millió években való gondolkodás elősegíti a gyerekek 
környezeti szemlélet formálását is. A  Föld Napján mintegy 
1000 fő vett részt a programokban a Földtani Intézetben.

Gondám é Sőregi Katalin 
Magyar Állami Földtani intézet

FÖLDTANI KUTATÁS 1947. XXXIV. Évfolyam 2. Szám 33



T Á R C A K Ö Z I  P A R T F A L  B IZ O T T S Á G
1;.\КА1АН011ИИИИИИИИ1
Az 1001/1996 (1.15.) Korm. határozat értelmében az 

első félévi pénzügyi támogatásra kiírt pályázatra, amely a 
Belügyi Közlöny 2. számában jelent jelent meg, 65 tele
pülés 79 db pályázata érkezett be. A rendkívül szigorú 
feltételeknek 37 db felelt meg, melyeket a Tárcaközi Bi
zottság munkarendjének megfelelően helyszíni szemlék
kel is ellenőriztünk. Néhány pénzügyi adat a beérkezett 
pályázatokról:

A  PÁLYÁZATOK 
ViS/ÉRTÉKE (M FT)

A KÉRÉS ÖSSZEGE 
(M FT)

Összes pályázat Г79 dh) 1150,245 621,923
Érvényes pályázatok Г47 tll-Q ...571,9191 568,4171

Az első félévben szétosztható keret 150 millió Ft! A te
lepülések önrész hozzájárulása: 300,901 Mft. A jelentkezők 
magas száma a Bizottságot alaposan meglepte, erre a meny- 
nyiségre a pályázat beadására szabott rövid határidő miatt 
nem számítottunk. Több esetben a helyszíni szemlén látot
tak döntötték el, a pályázat támogathatóságát. Amint az 
várható volt döntően löszös területekről érkeztek a kérel
mek. Kiemelném a bölcskei partfalomlást, amely föld
tanilag rendkívül érdekes. A kb.:100 nres mozgás egy 
tipikus csúszólap menti súvadás és egy azt követő tömbös 
omlás, mely az irodalomban leírt minden jellegzetességgel 
rendelkezik. Ha a mozgás tovább folytatódik egy utca válik 
járhatatlanná. Zebegényben az évtizedek során egy he
lyenként 8 méter magas omlásveszélyes partfalakkal 
határolt mélyút jött létre. Ezen az úton közelíthető meg a 
település vízellátását biztosító tározómedence, egy trafó 
állomás és nem utolsó sorban 300 családiház, illetve üdülő. 
A támogatásokról szóló döntést május elején a belügy
miniszter úr aláírásával kapják meg az érintettek.

Oszvald Tamás 
Magyar Geológiai Szolgálat
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A Magyar Geofizikusok Egyesülete'
1997. április 4-én tartotta közgyűlését a 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet konferenciatermében. Részletes beszámoló erről 
az eseményről a Magyar Geofizikában fog megjelenni, itt 
most csak egyetlen, az Egyesülettel szakmai kapcsolatban 
lévő társegyesületek számára is fontos tényt emelünk ki.Az 
Egyesület alapszabálya szerint általános tisztújítás minden 
harmadik évben van, a két köztes évben csak alelnököt 
választunk, aki aztán a következő évben elnök lesz, majd 
ennek az évnek lejárta után egy évig ismét alelnök. A vá
lasztás levélszavazás útján történik. A je lö lő  Bizottság most 
három jelöltet állított. A szétküldött 622 szavazólapból 190 
érkezett vissza és Hegybíró Zsuzsanna, a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet osztályvezetője már az 
első fordulóban megkapta a megválasztásához szükséges 
50%+1 szavazatot. A fennmaradó, 50%-nál kevesebb 
szavazaton Kakas Kristóf, a Magyar Geológiai Szolgálat 
főtanácsosa és Szűcs István, a GEOPARD Kft. ügyvezető 
igazgatója osztozott. Az Egyesület több mint negyven éves 
története során ez az első eset, hogy az alelnök úr, majd 
elnök úr megszólítás helyett valami mást kell mondanunk. 
Az csak véletlen egybeesés, hogy a legjelentősebb európai 
alkalmazott geofizikai egyesületben - European Asso
ciation o f Geoscientists Engineers - mindkét szakosztály, 
a geofizikai és a szénhidrogén, vezetése egy svájci, illetve 
norvég hölgy kezébe került.

Verő László 
Magyar Geofizikus Egyesület

M A G Y A R H O N I  F Ö L D T A N I  T A R S U L A  
I S Z T Ú J Í T Á S

J

A Magyarhoni Földtani Társulat ez 
évben tartotta tisztújítását. A  Választási 
Bizottság a tisztújítás rendjének megfe
lelően a területi szervezetek és szakosz
tályok képviselőiből alakult meg.

A Társulat életében először került sor levélbeli sza
vazásra. A  930 főből 146 fő küldte vissza a személyi je
lölését, melyből a Választási Bizottság véleménye szerint 
138 (a taglétszám 15%-a) volt érvényes.

Feltűnő volt, hogy a jelöltek - elsősorban a vidékiek - 
jelentős része visszaadta a tisztségekre való jelölést. A 
választás eredményeinek a kihirdetésére 1997. március 
19-én aTársulatTisztújító Rendes közgyűlésén került sor.

A Magyarhoni Földtani Társulat új tisztségviselői:
* Elnök: Bérezi István
* Társelnökök: Brezsnyánszky Károly Somfai 

Attila
* Főtitkár: Császár Géza
* Titkár: Maros Gyula
* Az Ellenőrző Bizottság elnöke: Erdélyi 

Gáborné
* tagok: Galácz András Földessy János
* A Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke: 

Dudich Endre
dr. Solti Gábor 

Magyar Geológiai Szolgálat

HÍRMORZSÁK

Kibővítették az Aggteleki Nemzeti Parkot (MK 27. szám)
A»Л *(*

Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy összehangolt in
tézkedések történjenek a magyarországi holtágak védelmére. (MK 27. 
szám)

Zí
A Magyar Köztársaság Kormánya a tudománynak a társa

dalomban betöltött kiemelkedő szerepére tekintettel november 3-át a 
Magyar Tudomány Napjává nyilvánítja. (MK 29. szám)

MEGJELENT

Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
kiadásában a MÓL Rt. támogatásával a “Környezetvédelmi füzetek " 
sorozat keretében jelent meg Csaba józsef-Kontra Jenő “A geo
termikus hőellátás jövője” c. Kiadványa. A tanulmány bemutatja hazánk 
termálvíz termelését lehetővé tevő igen kedvező adottságát, 
foglalkozik a termálvíz-kitermelés műszaki elemzésével, környe
zetvédelmi kérdésekkel A 70 tételes Irodalomjegyzék a téma iránt 
érdeklődőknek nyújt hasznos támogatást. A könyv 56 oldalon, 8 
táblázattal 25 ábrával jelent meg, ára 600 Ft + ÁFA.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában a Magyar Tudományos 
Akadémia támogatásával megjelent Tóth Miklós és Faller Gusztáv 
“Törvényszerűségek az ásványi nyersanyag-gazdálkodásban” (Az ás
ványi nyersanyag- és energiapolitika alakulását meghatározó 
természeti, technikai és gazdasági törvényszerűségek) c. köny- 
ve/tanulmánykötete. A  105 oldalas könyv (ára 448 Ft), előszavát 
Kovács Ferenc az MTA rendes tagja írta.

BÚCSÚZUNK
Dr. Jambrik Rozália egyetemi tanár, a Miskolci Bányamérnöki Kar 

Környezetgazdálkodási Intézet igazgatója, a Hidrológiai és Mérnök- 
geológiai Tanszék vezetője 1997. április 23-án életének 51. évében 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Dr. Mészáros Mihály a Központi Földtani Hivatal nyugalmazott 
főosztályvezetője életének 69. évében, türelemmel viselt hosszú, súlyos 
betegségben 1997. április 3-án elhunyt. 1997. április 16-án kísérték 
utolsó útjára a budapesti Farkasréti temetőben. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük.
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