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A Magyar Geofizikusok Egyesülete Ifjúsági Bizottsá
gának rendezésében idén április 23-24-én került sor a 
már hagyományos Ifjú Szakemberek Ankétjára.

A két nap alatt 24 előadásra és 8 poszter bemutatóra 
került sor. A zsűri éi a hallgatóság egyöntetű véleménye 
alapján mind az előadások, mind pedig a poszterek 
szakmai szempontból magas színvonalúak voltak. Kü
lön kiemelésre érdemes az, hogy az előadók összefo
gott, a rendelkezésre álló időt kihasználó, de nem túllé
pő igen szépen dokumentált bemutatókat tartottak.

Az előadásokat következő intézmények és tanszékek 
munkatársai tartották:

» 6 előadás az ELTE Ásványtani Tanszék;
* 5 előadás ELGI;
* 4-4 előadás ELTE Kőzettani és Geokémiai Tan

szék és ME Hidrogeológiai és Mérnökgeológiai 
Tanszék;

* 3 előadás ELTE Őslénytani Tanszék;
* 2-2 előadás ME Geofizikai Tanszék és ELTE Alkal

mazott és Környezetföldtani Tanszék;
*1-1 előadás MÓL Rt. KKTÜ, MTA GGKI, ELTE Geo

fizikai Tanszék, ME Alkalmazott Kémiai Kutató- 
intézet, ELTE Általános Földtani Tanszék és Geo
fizikai Tanszék közösen és ELTE Alkalmazott 
Földtani Tanszék és Morion kft. közösen.

A felkért szűri három kategóriában hirdetet ered
ményt.

ELMÉLETI előadások:

1. Csorna Anita (ELTE Alkalmazott és Környezetföld
tani Tsz.): A folyadékzárványok mint "időkapszulák", 
avagy hogyan alkalmazhatók a folyadékzárványok a 
diagenetikus folyamatok értelmezésében

2. Kercsmár Zsolt (ELTE Őslénytani Tsz.): Egy tekto- 
nikailag aktív medenceperem tafonómiai és ichnoló- 
giai elemzése a tatabányai eocén medence keleti pere
mén

3. Nagy Zsolt Róbert (ELTE Kőzettani és Geokémiai 
Tsz.): Platform progradációkhoz és eusztatikus víz- 
szintváltozásokhoz köthető medencefeltöltődés a Ba- 
laton-felvídék kam i rétegsorában

GYAKORLATI előadások:

1. Tóth Zoltán (ELGI): Dipól-dipól szelvényezés 
használata vízfeláramlási helyek kimutatására 2,5 di
menziós egyenáramú modellezés segítségével

2. Pappné Molnár Zsuzsanna - Török Ida (ME 
Geofizikai Tsz ): Kommunális Hulladéklerakók vizs
gálata geofizikai-módszerekkel

3. Horváth Igor (ME Hidrogeológiai és Mérnökgeo
lógiai Tsz.): Gyengén áteresztő kőzetek szivárgási té
nyezőjének meghatározási problémái

1. Say Gergely (ELTE Geofizikai Tsz.): Geoelektro- 
mos mérések alkalmazása a régészeti kutatásban

2. Hám ori Zoltán1 - Kiss Henriette2 - Koritár Zsu
zsanna2 - Moór Attila1 - Rózsa Enikő2 - Sallay Eni
kő2 - Szentpéteri Krisztián2 - Tomcsányi Zsófia1 - 
Vigassy Tamás2 (1 ELTE Geofizikai Tsz. és 2 Általános 
Földtani Tsz.): A Telegdi-Róth vonal környékének szer
kezetföldtani kutatása Zirc-Olaszfalu térségében geo
fizikai, geológiai módszerek alapján

Számos különdíj is kiosztásra került, melyeket külön
féle intézmények ajánlottak fel és ítéltek oda.

A MÓL Rt. különdíjait Csorna Anita (ELTE Alkalma
zott és Környezetföldtani Tsz.) és Faur Krisztina Beá
ta (ME Hidrogeológiai és Mérnökgeológiai Tsz.) előa
dása illetve posztere, a GESKft. különdíj át Pappné Mol
nár Zsuzsanna - Török Ida (ME Geofizikai Tsz.) szerző
páros, az MGSZ különdíját Hámori Zoltán' - Kiss Hen
riette2 - Koritár Zsuzsanna2 - Moór Attila' - Rózsa Eni
kő2 - Sallay Enikő2 - Szentpéteri Krisztián2 - Tomcsányi 
Zsófia' - Vigassy Tamás2 (1ELTE Geofizikai Tsz. és 2Á1- 
talános Földtani Tsz.) szerzők posztere, a MÁFI külön- 
díját Kazár Emese (ELTE Őslénytani Tsz.) előadása, az 
ELGI Szilárd József különdíját Benedek Judit - Papp 
Gábor - Kalmár János (MTA GGKI) szerzők előadása, a 
Magyarhoni Földtani Társulat különdíját Benedek 
Kálmán (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tsz.) előadása 
és a közönség díját pedig Horváth Igor (ME Hidro
geológiai és Mérnökgeológiai Tsz.) kapta.

Külön elismerés illeti a rendezőket azért, hogy ismé
telten kitűnő körülményeket biztosítottak a rendez
vény számára a kecskeméti Szauna Hotelben.

HÍREK Röviden....
E A G E

EAGE KONGRESSZUS LIPCSÉBEN . . . * *

Június 8. és 12. között Lipcsében, az új kongresszusi köz
pont óriási csarnokaiban került megrendezésre az EAGE 
(European Association of Geoscientists and Engineers) szoká
sos tavaszi kongresszusa és műszerkiállítása, sorrendben a hat
vanadik. A helyszín kiválasztásánál az is latba esett, hogy Lip
cse "fontos példája annak, hogy mekkora változások történtek 
Európában azóta, hogy lehullott a vasfüggöny" (idézet Kurt 
Biedenkopfnak, Szászország elnökének üdvözlő szavaiból).

A kongresszuson 287 előadás hangzott el 6 párhuzamos 
szekcióban, két divízióban (geofizikai és kőolajdivízió). Ezt 
203 poszterelőadás egészítette ki. A kiállításon 190 kiállító 
szerepelt több mint 5000 négyzetméteres területen.

Már két évtizede az ELGI saját kiállítással szerepel a kong
resszuson. Idén az ELGI, a MÁFI és az MGSz közös területen 
mutatták be tevékenységüket (poszterekkel, számítógépes 
animációval), ezen felül a MÁFI kiállította az IMAGEO nevű, 
terepjáróba épített fúrómag letapogató és feldolgozó beren
dezését.
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A BERUHÁZÁS vonzásában

Rövidesen megindul a közeljövő egyik legjelentő
sebb vasútfejlesztésének, a magyar-szlovén vasúti össze
köttetésnek pályaépítése. A Zalalövő és Bajánsenye kö
zötti vonal részben követi a régi, felszedett vasút nyom
vonalát, nagyobbrészt azonban új ívekben, új bevágá
sokban, völgyhidakon és alagútban kerül lefektetésre a 
sínpár.

A nagyberuházást megelőző hatásvizsgálatokban 
megfogalmazódott az a cél, hogy el kell kerülni az ille
gális bányászkodást, az ún. "anyagnyerő helyek" kialaku
lását, legális bányákból kell kielégíteni a töltésépítési 
kavics szükségletet. A gazdaságos beszállítási körzetben 
azonban csak egy (szünetelő) homokbánya állt rendel
kezésre 1997-ig.

A beruházás gazdaságélénkítő hatása elindította a bár 
nyászati kedvet is. A Zala északi, magasparti kavicste
raszán nagy számban kértek vállalkozók kutatási enge
délyt a bányászati hatóságoktól. Zalalövő környékén 
tizenkét kavicskutatási kérelem érkezett be és folyik 
gyors ütemű bányanyitási előkészületük.

A nyersanyag vörös színű, kőzetlisztes és homokos 
kavics, tömöríthetősége következtében jól felhasznál
ható a vasúti pályatest építésénél. A kutatási területe
ken általában kicsi, egy két százezer köbméteres kiter
melhető készletet prognosztizálnak. Kérdéses azonban, 
hogy lebonyolíthatók-e az engedélyezési és kutatási-bá
nyanyitási eljárások az építkezés megkezdéséig, illetve 
mennyi töltésépítési anyagra lesz szükség a régióban? 
Zalalövő önkormányzata mindenképp nyer a bányanyi
tásokon, úgyis mint többségi bányászati jogosult és 
úgyis mint településfejlesztő.

Ivancsics Jenő 
( MGSZ)

HÍREK Röviden...

E ötvös em lékk iá llítás  Budapesten

Az EI.GI Kolumbusz utcai épületének földszintjén folynak 
az Eötvös emlékkiállítás építési munkálatai. Megtörtént a mu
zeális műszerek Budapestre szállítása Tihanyból.

Akiállítás szeptember 22-én nyílik, mélyre minden érdek
lődőt szeretettel várnak.

Szénbányászati Geológusok  
Fóruma 1998. május 6-8.

A z immár hagyományosnak tekinthető fórumot ez 
alkalommal a Mátrai Erőmű Rt. szervezte a részvény- 
társaság markazi vendégházában. A fórumon gyakor
latilag az összes hazai szénbányászattal foglalkozó vállal
kozás és hatóság képviseltette magát:

-Bakonyi Erőmű Rt.
-Borsodi Enerigetikai Kft.
-Duszén Kft.
-Feketevölgyi Bánya Kft.
-Geológ Kft.
-IK IM
-Lencsehegyi Szénbánya Kft.
-Magyar Bányászati Hivatal
-Magyar Geológiai Szolgálat
-Magyar Tudományos Akadémia
-Magyar Villamos Művek Rt.
-Pécsi Erőmű Rt.
-Vértesi Erőmű Rt.
Az első napon az érkezést követően Valaska József 

vezérigazgatót helyettesítve Hamza Jenő, a Technikai 
Főosztályvezetője, mint házigazda köszöntötte a Fórum 
résztvevőit, majd előadásában rövid történeti visszate
kintést nyújtott a Mátra alján, Gyöngyös környékén mű
ködő szénbányászatról és a lignit bázisú villamosener
gia termelésének jövőjéről. Előadásából megtudtuk, 
hogy az erőmű és a bánya integrációja és privatizációja 
sikeres volt, az itteni nyereséges lignitalapú villamos
energia termelésnek még hosszú ideig meghatározó 
szerepe lesz a hazai energiaellátásban. A visontai erőmű 
várhatóan 2015-ig fog működni. Addig a Visonta kör
nyéki lignitvagyon várhatóan ki fog merülni, így a nagy 
szállítási út miatt célszerű lesz egy új erőművet építeni 
Kápolna vagy Füzesabony térségében.

Ezt követően a Fórum másik szervezője, a Magyar 
Geológiai Szolgálat főigazgatója, Dr. Farkas István kö
szöntötte a résztvevőket és előadásában ismertette az 
MGSZ 1997. évi tevékenységét, 1998. évi várható fela
datait.

Madai Lás/ló osztályvezető a MERT Geológiai és Hid
rológiai Osztályát, tevékenységét mutatta be, majd Kies
né Mezei Ágnes osztályvezető helyettes előadásában is
mertette a lignitterület földtani felépítését, megkuta- 
tottságát és a jelenleg folyó kutatómunkát.

Dr. Fodor Béla az MGSZ Ásványvagyon Nyilvántartási 
Osztályának vezetője elmondta, hogy az MGSZ által ve
zetett ásványvagyon mérlegben és az egyes bányavál
lalkozók értékelésében korábban fennálló jelentős kü
lönbséget a közös átértékelésekkel nagymértékben si
került csökkenteni. 1998. január 1-i mérlegben már 
ezen új adatok szerepelnek. A mellékelt 1. sz. táblázat
ban látható a működő bányák ipari vagyona 1998. janu
ár 1-én. Dr. Fodor Béla fölvetett még egyéb, az ásvány
vagyon nyilvántartást érintő kérdést, feladatot.

Az első nap utolsó előadását Szongoth Gábor tartotta, 
Visontán és környékén végzett geofizikai mérések is
mertetésével.

A Fórum második napján a résztvevők megtekinthet
ték a Visontai erőművet, a működő Keleti II. bányát, a 
Déli bányát, valamint a rekultivált Nyugati bányát, ahol 
a bányaművelés már befejeződött. Látni lehetett a há
rom telep rétegsorát, a különféle műszaki-technológiai 
folyamatokat a termeléstől a felhasználásig és az ered-

44 FÖLDTANI KUTATÁS 1998. XXXV. Évfolyam 2. szám



ményes rekultivációt.
Délután még két előadást hallgathattunk meg. Madai 

László osztályvezető (MERT) a lignitkülfejtések, Fehér 
Ernő ügyvezető igazgató (Lencsehegy) a mélyművelésű 
szénbányák ásványvagyon gazdálkodásával foglalko
zott.

Az előadásokat követő aktív vitában sok vélemény és 
több kérdést tettek fel az előadóknak.

Mivel az előadóktól ígéretet kaptunk, hogy előadá
sukat későbbi lapszámunkban részletes cikk formájá
ban megjelentetik, így e tudósításban ettől eltekintet
tünk.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a Fórum elérte 
célját, lehetőséget adott a megjelent szakembereknek 
az eredményes lignitalapú energiatermeléssel való is
merkedéshez, valamint a szénbányászatban dolgozó 
geológusok szakmai kapcsolatainak további mélyíté
séhez.

BÁNYA NEVE IPARI SZÉN 
VAGYON Mt

Zobák akna 0,7

Külfejtés I. Vasas 1,7

Külfejtés II. Pécsbánya 6,2

Ármin 5,5

Jókai 3,3

Padrag -

Balinka 14,7

Márkushegy 38,5

XX. akna 0,4

Dohai külfejtés 0,2

Mány I/a 3,5

Lencsehegy 3,8

Dudar 2,0

Lyukóbánya 13,3

Dubicsány épülő 22,3

Putnok 5,9

Feketeszén+Barnaszén összesen 122,0

Visontai külfejtés 156,1

Bükkábrányi külfejtés 445,0

Lignit összesen 601,1

MŰKÖDŐ SZÉNBÁNYÁK 
ÖSSZESEN

723,1

1. sz. táblázat
Működő szénbányák ipari ásvánuvagyona 1998. I. 1.

Kontsek Tamás 
(M GSZ)

HÍREK Röviden...

MAKA ülés Washingtonban

A Magyar-Amerikai Tudományos és Technológiai Közös 
Alap 9. vezetőségi ülése május 26-án volt Washingtonban. A 
Szolgálatot Brezsnyánszky Károly a MÁFI igazgatója képvi
selte.

A MAKA az amerikai-magyar tudományos kapcsolatok jelen
tős szervezete volt a rendszerváltás után. Keretében (az ame
rikai és a magyar kormány egyenlő összegű pénzügyi hozzá
járulásával) a földtudományok területén fontos közös projek
tek valósultak meg. Ahogy Magyarország fokozottan támoga
tott országból partnerországgá vált az USA szemében, úgy vált 
okafogyottá (állami szinten) a MAKA együttműködés. Jelenleg 
már csak egy projektünk fut (a Hegymegi L. és A. Green által 
vezetett, földmágneses obszervatóriumi műszerek fejleszté
sére irányuló együttműködés). Ahogy az várható is volt: 2000- 
ben a MAKA együttműködés jelenlegi formájában le fog zá
rulni, helyét a szakterületek közötti együttműködés más for
mái váltják majd fel.

Brezsnyánszky Károly ezen felül látogatást tett az USGS 
Geológiai Divíziójánál, az USA Nemzeti Tudományos Alapjá
nál (NSF) és átvette Franklin városában a Cherepy-ásvány- 
gyűjteményt.

# #  Ф

Új akadémikusok a földtudományban

A Magyar Tudományos Akadémia tavaszi közgyűlése 
akadémiai rendes tagokat és levelező tagokat választott. Az 
MTA X. Földtudományi Osztályának javaslatára hat kutató 
nyerte el e kiemelkedően rangos tudományos elismerést.

Az MTA rendes tagjává választották a következő kutatókat: 
Dr. Bárdossy György 
Dr. Géczy Barnabás 
Dr. Major György

Az MTA levelező tagjává választották a következő kutatókat: 
Dr. Ádám József 
Dr. Árkai Péter 
Dr. Pápai József

Dr. Steiner Ferenc a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszé
kének professzora Akadémiai Díjban részesült.

Az üj akadémikusoknak és a kitüntetettnek a Szerkesztő 
Bizottság nevében gratulálutik és további munkájukhoz erőt 
és egészséget kívánunk.

# # #

Fájdalommal tudatjuk, hogy

Dr. Nagy Elemér

A földtani tudományok kanditátusa, állami díjas geológus,a 
Magyar Állami Földtani Intézet ny. főosztályvezetője életének 

64. évében, 1998. június 12-én elhunyt.

Végső búcsúztatását
1998. Június 26-án tartották a farkasréti temetőben.

A Magyar Állami Földtani Intézet saját halottjának tekintette.
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Milyen évet zárt a Magyar Geológiai Szolgálat 1997-ben ?

Milyen évet zárt a Magyar Geológiai Szolgálat 
1997-ben?

Röviden megfogalmazva nehéz külső körülmények 
között több vonatkozásban kiemelkedő évet zártunk.

Milyen nehézségekkel kellett szembenézniük?

A legnagyobb problémát a költségvetési támogatá
sunk reálértékben számított több mint 5 %-os csökke
nése jelentette. Ezen belül a dologi költségkeretünk 
nominál értéken számolva 13 %-kal csökkent. A dologi 
keret az a pénz, amelyet a konkrét feladatok, kutatások 
elvégzésére tudunk fordítani. Mivel feladataink nem 
csökkentek, hanem egyes területeken nőttek is ugyan
azon illetve több feladat ellátására lényegesen kevesebb 
keret állt rendelkezésünkre, mint az előző évben. Ezen 
okok miatt egész évben egy nagyon feszes, folyama
tosan ellenőrzött belső költségvetéssel kellett dolgoz
nunk, hogy az intézményrendszerünk talpon maradjon, 
feladatait elvégezze, és fizetőképessége megmaradjon. 
Ez komoly erőfeszítések árán sikerült is.

Meddig lehet csökkenteni a költségvetési 
támogatást úgy, hogy az ne menjen a munkák 
minőségének rovására?

Úgy gondolom, hogy tovább nem lehet csökkenteni, 
így gondolta ezt a felügyeletünket ellátó Ipari, Keres
kedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium is, amikor is 
1997-hez képest 20 %-os költségvetési támogatás növe
kedést hagyott jóvá számunkra az 1998-as költségvetési 
tervben, amit később az Országgyűlés is elfogadott.

Hogyan alakult eszköz ellátottságuk az elmúlt 
évben?

Nem túl kedvezően. Az amortizációs értékcsökkenés
nek csak a 75 %-át tudtuk pótolni, s ezt is elsősorban 
külső bevételekből. Ha ez a tendencia tovább tart, a ma 
még elfogadható eszközállományunk rohamosan elér
téktelenedik, aminek jelentős kihatása lesz a munkánk 
színvonalára.

Voltak ejogszabályváltozások, amelyek 
érintették az MGSZ-t?

Igen voltak. A legfontosabb a bányatörvény módo
sítása, amely a földtani kutatásra hatósági jogkört adott 
az MGSZ-nek. Ezen kívül is több olyan változtatást tartal
maz a törvény, amely erősíti hatósági, szakhatósági, 
szakvéleményezési jogkörünket. Nagyon fontos az 
IKIM-KTM-KHVM miniszterek közös rendelete az adat

szolgáltatásról és több más jogszabály, amely kötele
zően előírja a földtani hatóság bevonását az államigaz
gatási eljárásba.

M i a helyzet a bányajáradék 5 %-nak 
felhasználhatóságával?

Ezt a kérdést a bányatörvény módosításának végre
hajtási utasítása fogja szabályozni, mely jelenleg előké
szítés alatt áll. Ha ez a forrás megnyílik, akkor nagy 
kockázatú és prognosztikus nyersanyagkutatásra és 
koncessziót előkészítő környezeti, természeti, társadal
mi és gazdasági érzékenységi vizsgálatra lehet fordítani 
azt.

Melyek voltak a legfontosabb szakmai 
eredmények?

A szakhatósági tevékenységünk 26 %-kal nőtt, amely 
azt mutatja, hogy a földtani szempontokat egyre több 
területen veszik figyelembe az állami döntéshozatalok
nál. Az adattáraink állomány közel 2500 új dokumen
tummal gyarapodott. Az adatbázisaink közül több közel 
került a teljes feltöltöttséghez, tehát jól használható lett. 
Az ásványvagyon nyilvántartásunk egyre modernebbé 
válik. így bizonyos részeit már térinformatikai adatbá
zisokba rendeztük. A MÁFI és ELGI kutatási tevékeny
ségei közül kiemelkedő Magyarország CH potenciáljá
nak felmérése. Kutatóink a lektorok és a felhasználó 
Magyar Bányászati Hivatal illetékesei szerint is alapos és 
magas színvonalú munkát végeztek. Nagyon fontos té
ma a geológiai és geofizikai alaptérkép program, mely
nek keretében l:100.000-es méretarányban készülnek 
térképváltozatok digitális formában. Ma már térképe
ink szinte kivétel nélkül digitális formában készülnek, 
amely amellett, hogy korszerű még költségkímélő meg
oldás is. A MÁFI és az ELGI a korábbinál magasabb 
színvonalon látta el közszolgálati feladatait. Az intéze
tek könyvtárai, múzeumai és laboratóriumai a lehető
ségek maximális kihasználásával álltak az érdeklődők 
rendelkezésére. Az ELGI radiometriai laboratóriuma 
hasonlóan a MÁFI laboratóriumához akreditációt nyert.

Hogyan történt az elvégzett munkák és 
eredmények értékelése?

Az MGSZ-nek már hagyományosnak mondható beszá
moltatási és értékelési rendje van. Januárban közel két 
héten át folyt az intézetek beszámolója, ahol minden 
projektről részletes tájékoztatást kaptunk. Ezután feb
ruárban rendeztük meg az MGSZ beszámolóját, ahol 
tájékoztatót adtunk a működésünkről és legfontosabb 
eredményeinkről. Az írásos beszámoló jelentés elké
szülte után az MGSZ Tudományos Tanácsa véleményez

46 FÖLDTANI KUTATÁS 1998. XXXV. Évfolyam 2. szám



te munkánkat, majd a Földtani Tanács tárgyalta meg és 
fogadta el. E rövid felsorolásból is látható, hogy az 
MGSZ, MÁFI és ELGI többirányú szakmai és állami kont
rol alatt végzi munkáját, amely amellett, hogy biztosítja 
a költségvetési támogatásunk lehető legnagyobb nyilvá
nosság előtti felhasználását lehetőséget ad arra, hogy a 
földtani adatokat felhasználó állami szervek kifejthes
sék véleményüket munkánkkal kapcsolatban.

Melyek voltak a Tudományos és a Földtani 
Tanács legfontosabb megállapításai?

Megállapították, hogy a tervben megfogalmazott cél
kitűzések összességében megvalósultak. A jogszabályi 
keretek megerősödtek, az állami és önkormányzati szer
vekkel a kapcsolat erősödött. A Területi Hivatalok sze
repe az államigazgatásban nőtt. Fontosnak tartanák a 
bányajáradék 5 %-nak felhasználhatóságát mihamarabb 
biztosítani. A kutatási eredmények közül külön kiemel
ték a szénhidrogén potenciál felmérést, a térképkia
dások újraindulását, az Alföld agrogeológiai térképezé
sét, a litoszféra kutatást, a Légigeofizikai és Távérzé
kelési és Paleomágneses laborok működését. Jelentős 
hiányosságot vagy szakmai elmarasztalást egyik témánk 
sem kapott. Javasolták, hogy a MÁFI és ELGI több közös 
projektet tervezzen. A tanácstagok javaslatait az 1999. 
évi terv készítésénél figyelembe fogjuk venni.

A Cherepy gyűjtemény a 
Földtani Múzeumban

Louis Cherepy (Cserepi Lajos) Magyarországról a szá
zad elején Amerikába kivándorolt nagyszülők leszárma
zottja, Franklin (New  Jersey) település lakója, néhány 
hónappal ezelőtt felajánlotta magán ásvány- és kőzet
gyűjteményének egy részét a Magyar Állami Földtani 
Intézet Múzeuma számára. A gyűjtemény darabjai a szá
zad első felében, 1954-ig működő cinkérc bányából szár
maznak. Franklin a világon egyedülálló genetikájú cink
ére előfordulás, számos, erről a lelőhelyről leírt vagy 
csak itt ismert ásványféleséggel. A legfontosabb érc
hordozó ásványok:

- franklinit,
-willemit,
-cinkit.

Az ajánlatot levélben elfogadtuk. A MAKA Testületi 
ülés előkészítése során felvettem a kapcsolatot a 
washingtoni magyar nagykövetséggel, kérve, hogy mű
ködjenek közre a gyűjtemény átvételében. Szemenyei 
István TéT attasé, átérezve az ügy intézményi kereten 
túlmutató, a századelő magyar történelmében gyökere
ző, a szórványmagyarsággal való kapcsolattartás fel
adatában megnyilvánuló jelentőségét, minden segít
séget megadott a találkozó létrejöttéhez.

Május 28-án a Nagykövetség gépkocsiján, a testületi 
ülésen résztvevő magyar delegáció négy tagjával együtt

Louis Cherepy és Brezsnyánszky Károly a gyűjtemény 
átadásakor. A háttérben a franklini bányászok 

emlékműve. "  Mindannyian nagyon becsületesek voltak 
és keményen dolgoztak"... mondta róluk R. Catlin, a 
helyi bányák felügyelője. Kép: The Star-Ledger, 1998

utaztunk el a New  Jersey állambeli Franklin településre. 
A gyűjtemény átadása a Franklin Mine Museum előtti 
téren ünnepélyes keretek között, a helyi közönség és a 
sajtó jelenlétében történt meg. Cherepy úr az ajándé
kozás fő indítékaként azt nevezte meg, hogy a több mint 
száz évig működő cink-érc bányában a századfordulót 
követően többségében magyar kivándorlók dolgoztak, 
igen nehéz körülmények között. Ezért a működése alatt 
óriási mennyiségű, különösen jó minőségű ércet adó 
bánya termékéből egy magyarországi múzeumban is 
emléket kell állítani a magyar kivándorlók tevékeny
ségének.

A felemelő ünnepséget múzeum és bányalátogatás, a 
helytörténeti gyűjtemény és a település magyar emlé
keinek felkeresése követte.

A 70 db-ból álló szakszerűen meghatározott gyűjte
ményt a MAKA delegáció tagjainak segítségével sikerült 
hazaszállítani. A gyűjteményt a MÁFI Múzeumában he
lyeztük el és az ősz folyamán alkalmi kiállítás keretében 
a nagyközönségnek is bemutatjuk.

Brezsnyánszky Károly 
(M Á FI)
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Intézményvezetők
kerekasztala

döntés születhetne a projekt indításáról is.
A következő kerekasztal másik témája a doktorandusz 

képzés problémája lesz.

Eötvös sírjánál
9

1998. május 29-én került sor a Magyar Geológiai Szol
gálat főigazgatójának Dr. Farkas Istvánnak a kezdemé
nyezésére a földtani kutatással foglalkozó állami intéz
mények kerekasztal megbeszélésére. A tanácskozás ap
ropóját az adta, hogy az elmúlt években radikális átala
kulást kellett elszenvedjen az állami földtani intézmény- 
rendszer. Első lépésként a Magyar Geológiai Szolgálat 
megalakulásával drasztikus létszám és költségvetési tá
mogatáscsökkentésre került sor a MÁFI-ban és az ELGI- 
ben. Később az egyetemi oktatók létszámának csökken
tése történt meg, majd most az elmúlt hónapokban a 
Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatóinté
zeteket szervezték át. Mindezek eredményeként a föld- 
tudományok művelőinek száma és az anyagi lehetőségei 
nagymértékben csökkentek.

A kerekasztal résztvevői egyetértettek abban, hogy az 
erősen lecsökkente« létszámú szervezetek ma már nem 
konkurensei egymásnak, sőt vannak olyan tudományte
rületek, amelyeket sajnálatos módon egyik intézmény' 
ben sem művelnek. Ebben a helyzetben szükségszerű 
az intézmények szoros együttműködése. Ennek első fel
adata az információ áramlás elősegítése.

Dr. Pantó György akadémikus megfogalmazása sze
rint tematikus, gazdasági és humánpolitikai együttmű
ködés egyaránt szükséges.

Dr. Meskó Attila akadémikus elengedhetetlen felté
telnek tartja a K+F ráfordítások duplájára emelését. Az 
intézményeknél növelni kell a kooperációs készséget és 
a pályázási kultúrát. Rendszeres műhelytanácskozások
ra van szükség.

A kerekasztal részvevői elhatározták, hogy egy kiad
vány készül a földtudományt művelő kutató intézmé
nyekről magyar és ángol nyelven. Az Interneten közös 
honlap készül, amely összefoglalva tartalmazza a legfon
tosabb közérdeklődésre számottartó információkat.

Dr. Haas János sajnálatosnak tartja, hogy ma már 
egyik intézmény sem tud jelentős, országos jelentőségű 
projektet indítani. A megoldás az lehetne, hogy több 
intézmény összefogásával "megaprojektek" indulnának, 
amelyek országos jelentőségű témában valóban közér
deklődésre számot tartó eredményeket hoznának. A ke
rékasztal résztvevői egyetértettek a javaslattal, s várják 
az ötleteket, hogy mely témából lehetne "megaprojek
tet" létrehozni. A javaslatokat a Magyar Geológiai Szol
gálat Tudományos Tanácsa fógjá véleményezni, s az év 
végére tervezett következő kerékasztal megbeszélésen

"... Emlékezetét megfogja őrizni, s bizonyára fénye
sen megörökíti a Magyar közélet, a Magyar tudomá
nyos világ. Efórumok részéről dús babér, pompás szo
bor, fényes beszédek dísze já r  ki neki - a mi részünkről 
egy minduntalan megújuló meleg könnycsepp, szí
vünk mélyén egy zug, hol a szerető visszaemlékezés
nek örökmécsese ég." (Részlet a Magyar írók Segély
egyletének az Eötvös-lányoknak írt részvétnyilvánító le
veléből)

A  hagyományoknak megfelelően április 3-án a Ma
gyar Geofizikusok Egyesülete vezetésével a magyar geo
fizikusok és egy sor intézmény vezetői megkoszorúzták 
Eötvös Loránd sírját a Fiumei úti temetőben.

Az emlékező beszédet Románné Hegybíró Zsuzsa, az 
MGE elnökasszonya mondta. A Magyar Geológiai Szol
gálat koszorúját a főigazgató helyezte a sírra.
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egyaránt értendő a szak
ember ellátottság, a szak
emberek képzettsége, a 
műszerpark, a számítás- 
technika és az infra
struktúra egyaránt.

A szolgálatoknak a na
pi kutatási feladatok 
mellett folyamatosan fej
leszteniük kell a saját 
"capacity building"-jü- 
ket.

Az Európai Uniós or
szágok geológiai szolgálatai létrehozták az EuroGeo- 
Surveys intézményét. Ez a szervezet nem tagja az EU 
intézményrendszerének, de fontos érdekérvényesítő 
szerepet tölt be a közös projektek szervezésében. Az 
egyik ilyen projekt a GEIX nevű, amely egy európai 
földtani metaadatbázis elkészítését tűzte ki céljául. Eh
hez a projekthez a nem EU tagállam geológiai szolgá
latai is csatlakozhatnak. A Magyar Geológiai Szolgálat 
beadta csatlakozási szándékát, melyről a következő köz
gyűlésen döntenek.

Bár a konferencia végén nem sikerült egy közös állás- 
foglalást elfogadni, ennek ellenére sikeres volt és hozzá
járult annak az útnak a megtalálásához, amelyen a geoló
giai szolgálatoknak haladniuk kell a XXI. században.

Dr. Farkas István 
(MGSZ)

Geotudományok а XXI. 
században

l998.május 10-16. között Hollandiában konferenciát 
és workshopot rendeztek "Geoscience Policy and Re
source Sustainability in the 21st Century" címmel. A 
rendezvényen 32 ország mintegy hatvan résztvevője 
vett részt. Magyarországot Dr. Farkas István az MGSZ 
főigazgatója, Brezsnyánszky Károly a MÁFI igazgatója, 
Kakas Kristóf és Dr. Hámor Tamás az MGSZ osztályve
zetői képviselték.

A konferenciát két helyszínen a TNO Netherlands 
Institute o f Applied Geoscience-National Geological 
Survey Delft-i székházában és az International Institute 
for Aerospace Survey and Earth Science Enschede-i köz
pontjában tartották. A résztvevők és előadók között 
számos nemzetközi szervezet képviselője is megjelent 
(World Bank, UNESCO, EU DG, EuroGeoSurveys, Ing 
Bank).

A szakmai program előadásai tematikus szervezésűek 
voltak, s fél napot vettek igénybe és két-három előa
dásból álltak, melyet vita követett.

Az előadásokból és hozzászólásokból kitűnt, 
hogy az országok többségében kisebb na
gyobb mértékben csökken a szolgálatok létszá
ma és támogatottsága, amely fölveti annak 
szükségességét, hogy a szolgálatok működésé
nek igazodnia kell a kor újabb és újabb kihívá
saihoz. Vannak azonban olyan alap tézisek, 
amelyeknek a fenntartása alapvető:

* A szolgálatoknak állami intézménynek 
kell maradniuk, hogy kiszolgálhassák a 
társadalom változó igényeit a földtudo
mány területén.

* Információt kell szolgáltatniuk a kor
mány, az intézmények, az ipar és a társa
dalom számára egyaránt.

* Teljesíteniük kell a szolgálatok alapfela
datait a térképezést, monitorozást, alap- 
és alkalmazott kutatást, adattárak fenn
tartását, adatfeldolgozást és értelmezést a 
természeti erőforrások és a környezet ku
tatásához.

Az új igényeknek megfelelően a kutatási 
feladatokat négy csoportba lehet összefog
lalni:

1. GEORESOURCES, amely magában foglal
ja a természeti erőforrások, ásványi nyersanya
gok kutatását. A tudományelemzők ezen a terü
leten kutatási igénynövekedéssel számolnak 
közép és hosszú távon.

2. GEOSPACE, amely a föld felszín alatti geo
lógiai felépítés kutatását foglalja magában kü
lönböző célokból (metróépítés, vezetékek fek
tetése, bányabeli kutatások, földalatti gáztáro
lók, veszélyes vagy radioaktív hulladéktárolók, 
geotechnikai kutatások stb).

3. GEOENVIRONMENT, amely a környezeti 
károk kiterjedésének kutatását jelenti.

4. GEOHAZARDS, amely a földrengés veszélyezte
tettséget, a partfalakat, az omlás és csúszásveszélyes he
lyek felderítését, a pincekárok elhárítása céljából vég
zett kutatásokat jelenti.

Mindezen feladatok megfelelő színvonalú ellátásának 
alapvető feltétele az erős "capacity building". Ez alatt
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Mádai Ferenc skóciai

Mádai Ferenc a Miskolci Egyetem Ásvány-Kőzettani 
Tanszékének tanársegédje

Brit szponzorok (Rio Tinto plc-, a British foreign and 
Commonwealth Office-nak, illetve a Dundee-i Egye
tem) és segítőkész magyar kollégák ösztönzésének és 
támogatásának köszönhetően 1997 októberétől egy 
éven keresztül egy bányajogi és ásványvagyon - gazdál
kodási posztgraduális képzési programban vesz részt 
Skóciában.

A képzést nyújtó központ a Dundee-i Egyetem egyik 
önfenntartó részlege, mely a nyersanyag- és energia- 
szektor jogi és gazdaság-irányítási feladataira szakoso
dott. Neve angolul: Centre for Energy, Petroleum and 
mineral Law and Policy (CEPMLP). A központ végzett 
jogászok, közgazdászok, bányamérnökök, illetve geoló
gusok jelentkezését várja a világ minden tájáról az általa 
indított képzési modulokra. Az egyéves képzés 9 tan
tárgy vizsgaköteles hallgatását és egy disszertáció megí
rását foglalja magába. A CEPMLP háromféle - LLM (Mas
ter o f Laws, nemzetközileg elismert jogi fokozat), köz- 
gaszdász MSc és MBA-szakosító (Master o f Business Ad
ministration -képzés ásványvagyon-gazdálkodási, illet
ve szénhidrogén-gazdálkodási szakosodással) - fokozat 
kiadására jogosult, valamint kutatási lehetőséget nyújt 
PhD hallgatók részére. A képzési modulok a szilárd ás
ványkincs-, szénhidrogén-, energia- és vízgazdálkodás 
jogi, illetve gazdasági területeire szakosodtak. A képzés
ben nagy súlyt helyeznek e kérdéskörök nemzetközi- és 
interdiszciplináris megközelítésére, melyhez jól illesz
kedik a hallgatók változatos nemzetközi összetétele, il
letve előképzettsége.

A CEPMLP a maga szakterületén világhírű. Kutató és 
tanácsadó munkája révén közvetlen kapcsolatban áll 
számos nemzetközi bányászati- és olajipari világcéggel, 
jogi és pénzügyi tanácsadó irodával, illetve nemzetközi 
szervezettel. E szervezetek vezető jogi, illetve közgaz
dasági szakemberei vendégoktatóként, meghívott előa
dóként vesznek részt a Központ oktató munkájában.

A két nagy, brit központú nyersanyagipari világcég - a 
Rio Tinto plc. és a British Petroleum ösztöndíjakkal és 
anyagi támogatással is segíti a CEPMLP működését.

A Központ 1977-ben alakult, eredeti célja az északi
tengeri szénhidrogén kutatás és termelés nemzetközi 
jogi kérdéseinek vizsgálata volt. Önfenntartó jellege mi
att állandóan lépést kell, hogy tartson a nyersanyag- és 
energiaszektor változásaival, ez a CEPMLP egyik motor
ja. A szilárd ásványi nyersanyagokat a 90-es évek elején 
vonták be oktatási körükbe a világméretű politikai és 
gazdasági átrendeződés, illetve a világszerte megnöve
kedett földtani kutatási tevékenység hatására. A jövőre 
beinduló legújabb modul az atomenergia-szektor jogi, 
gazdálkodási, környezetvédelmi kérdéseire szakosodik.

A Mádai Ferenc által végzett ásványvagyon-jogi és gaz
dálkodási modul képzési programja jogi és közgazda- 
sági tantárgyakat foglal magába, a bányajog, ásványva- 
gyon-gazdálkodás, környezetvédelmi jog, adórendszer, 
projektfinanszírozás tárgyköreiben.

További információ:
F.Madai@dundee. ac. uk
Http://www. dundee. ac. uk/petroleumlaw/

GEO-OPEN 1998
1998. május 23-án a Magyar Állami Földtani Intézet 

rendezésében került sor a GEO-OPEN 98 teniszverseny
re a Népstadion teniszpályáin. A közel húsz résztvevő 
reggel 9-től délután 4-ig ütötte több kevesebb sikerrel a 
sárga teniszlabdát. A esővel megszakított és az erős szél 
által nehezített versenyen kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott Földi Isván (MÖL RT), aki az egyéni versenye 
kívül Zilahyval az oldalán a párost is megnyerte.

A verseny végeredménye:
Egyéni: 1. Földi (MÓL Rt.)

2. Borsos (ELTE)
3. Chikán (MÁFI) és Zilahy (MÓL Rt.)

Páros: 1. Földi - Zilahy (MÓL Rt.)
2. Oszwald - Farkas (MGSZ)
3. Nádor - Brezsnyánszky (MÁFI) és Chikán - 

Fedor (MÁFI)
A következő teniszversenyre 1998 szeptemberének 

második felében kerül sor.

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A CIKKÍRÓK SZÁMÁRA

A szerkesztés megkönnyítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk a szerkesztés irányelveiről:
-  A cikkeket a felelős szerkesztőnek vagy a rovatvezetőnek kell megküldeni

F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő :  

G E O J O G :

K U T A T Á S :

C É G M U S T R A :

Fax : (1 )2 5 1 -1 7 5 9

D r .  Z E L E N K A  T I B O R  

D r .  H Á M O R  T A M Á S  

D r .  Z E L E N K A  T I B O R  

D r .  T Ó T H  C S A B A

tel: 267-1433 
tel: 220-6193 
tel: 267-1433 
tel: 363-7438

L eve le z é s ic ím : 1 143  B u d a p e s t , S te fá n ia  ú t  14

Postac ím : 1440  B u d a p e st , P O B  17.

-A  cikkek maximális terjedelme 4 -6  gépelt oldal ábrákkal együtt.
-  A cikkekhez minél több ábrát, fényképet és térképet kérünk A4-nél nem nagyobb méretben scannelhető formában.
-  A cikkeket bármilyen számítógépes szövegszerkesztő formátumban fogadni tudjuk. Gépelést és az ábrák elkészítését a 

szerkesztőség nem vállalja.
-A  beérkezett cikkek megjelenéséről és megjelenési sorrendjéről a szerkesztőbizottság dönt a beérkezés időpontjának figyelem- 

bevételével. A cikk várható megjelenési idejéről tájékoztatjuk a szerzőt.
-A  cikkek tartalmáért a felelősség a szerzőt terheli.

-A  kéziratokat csak a szerző külön kérésére küldjük vissza.
-A lapban lehetőség van reklám és hirdetés megjelentetésére, bővebb felvilágosítás a Szerkesztőségünktől kapható.
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