
A Magyar Geofizikusok E gyesülete soproni csoportjának a Geodéziai és Kartográfiai E gye
sület soproni csoportjával közösen 1970. március 20-án rendezett ünnepi em lékülése

Торжественное заседание Шопронского филиала Общества Венгерских Геофизиков,, 
организованное совместно с Шопронским филиалом Геодезического и Картографического 
общества 20 марта 1970 г.

Festzitzung der Gruppe Sopron der Ungarischen Geophysikalischen Gesellschaft, gehalten in 
Zusammenarbeit mit der Gruppe Sopron des Geodätischen und Kartographischen Vereins am 20sten 
März 1970.

A Magyar Geofizikusok E gyesületének soproni csoportja és a Geodéziai és K artográfiai 
E gyesület soproni csoportja hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalm ából ünnepi em lék
ülést rendezett. Az em lékülést Dr. Tárczy-Hornoch A ntal akadém ikus, az MTA G eodéziai és 
Geofizikai K utató  Laboratóriumok igazgatója, a Magyar Geofizikusok E gyesülete soproni cso
portjának elnöke, az E gyesület társelnöke n y ito tta  meg. Ü nnepi m egnyitójában m egem lékezett 
arról, hogy az ország felszabadulása te tte  lehetővé a m űszaki és a term észettudom ányokat m ű
velő értelm iség társadalm i szervezetének, az MTESZ-nek a létrehozását. E sorsdöntő fordulatnak  
köszönhetjük a földmérő- és a geofizikusm érnök-képzés m egindulását Sopronban 1949-ben, illetve  
1951-ben. De nem csak Sopronban, hanem  az egész országban virágzásnak indultak a geodéziai 
és geofizikai kutatások. Üjabb tanszékeket á llítottak fel és kibővültek az ipari kutatóin tézetek , 
illetve újabb kutató intézm ények és kutatóhelyek kezdték meg m űködésüket m indkét tudom ány- 
területen. N épünk áldozatkészsége m ég több erőfeszítésre kell, hogy ösztönözzön bennünket.

E zután Dr. Alpár Gyula, a Geodéziai K utató  Laboratórium osztályvezetője ta r to tt e lő 
adást ,,A  m agyar geodéziai műszeripar fejlődése a felszabadulás u tá n ” címmel. A geodéziai 
m űszerkutatásban és -gyártásban fontos helyet betöltő giroteodolit-kutatás és -fejlesztés 10 éves  
eredm ényeiről szám olt be Dr. H alm os Ferenc, az MTA Geodéziai K utató  Laboratórium ának tu 
dom ányos főm unkatársa, majd Gellai István , a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat 
soproni III . osztályának vezetője ism ertette az osztá ly  tevékenységét.

A szünet után W allner Ákos tudom ányos m unkatárs előadása hangzott el ,,A  geofizikai 
kutatások fejlődése Magyarországon a felszabadulás u tán ” címmel. Az előadó ism ertette a kutató  
bázisnak az ötvenes évek elején m egindult fejlődését, rám utatva, hogy a két nagy geofizikai 
kutatással foglalkozó intézm ény a hazánkban már ism ert módszerek továbbfejlesztésével, új 
módszerek bevezetésével nagy lehetőségeket b iztosított a földtani kutatás számára. M egindult 
hazánkban a geofizikai m űszergyártás. Az elért sikerek nyom án két- és többoldalú együttm űködés 
alakult ki elsősorban a szom szédos országokkal. Ma már több országban dolgoznak geofizikus 
szakem bereink és expedícióink, öregbítve a m agyar geofizikai kutatás hírnevét.

N agy len dü letet adott az általános geofizikai kutatásnak az 1957 — 58-ban lezajlott N em zet
közi Geofizikai É v  és a nem zetközi együttm űködés ezt követő fellendülése. Végül, de nem  uto lsó 
sorban kitért az előadás arra is, hogy a geofizikai kutatások fejlődése, am ely szükségessé te tte  a 
szakem berképzés m egszervezését, új tagokkal növelte a geofizikusok körét. Ez a szám ban és 
szaktudásban egyre gyarapodó közösség 1954-ben létrehozta társadalm i szervezetét, a M agyar 

Geofizikusok E gyesü letét.
Az ünnepi em lékülés Lóránt Ödönnek, a Geofizikai és K artográfiai E gyesület soproni cso

portja elnökének zárszavával ért véget.
Bencze Pál

a MGE soproni csoportjának  
titkára

A Magyar Geofizikusok Egyesületének а К APG magyar nem zeti bizottságával közösen 1970. 
április 13. és 16. között rendezett szimpózumai.

Симпозиумы Общества Венгерских геофизиков, организованные совместно с националь
ной комиссией КА П Г, с 13 по 16 апреля 1970 г.

Symposiums der Gesellschaft der Ungarischen Geophysiker, gehalten zusammen mit der Unga
rischen Nationalkomitée der К  APG in Sopron, vom 13ten bis 16ten A pril 1970.
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A ren d ezv én y  k e re téb en  p á rh u zam o san  k é t sz im pózium  z a jlo tt  le a  felső köpeny- és kéreg- 
k u ta tá s , v a la m in t a  nap -fö ld -fiz ika i összefüggések k u ta tá sá n a k  szervezéséről.

A z első 4 napos szim pózium  a földrengéskutatással és szeizm ikus rajonírozással foglalko
zott. 22 m etodikai, m űszertechnikai jellegű, valam int a szeizm icitással, m agnitudo-m egha- 
tározással és a különböző típusú hullámok vizsgálatával foglalkozó előadás hangzott el. Az ezen  
szimpóziumon résztvevők szám a 22 volt.

A m ásik — 2 napos — szim pózium  tém ájaként a gravitációs vizsgálatok szerepeltek. I t t  
hat előadás hangzott el. Az előadások a méréseket befolyásoló tényezők vizsgálatával és műszer- 
technikai kérdésekkel foglalkoztak. A résztvevők szám a 21 volt.

Ezt követően a felső köpeny- és kéregkutatással foglalkozó 2 napos értekezlet zajlott le  
2 3 résztvevővel.

Ugyanezen idő a latt a nap-föld-fizikai összefüggések kutatásának szervezésével foglalkozó  
ülés is volt, am elyen 20, a földm ágneses tér változásaival, ionoszférakutatással és a kozm ikus 
sugárzás tanulm ányozásával foglalkozó szakem ber v e tt részt. A rendezvény befejező aktusaként 
1970. április 16-án du. 5 órakor plenáris ülést tartottak , am elyen résztvettek a felsorolt rendez
vényekre érkezett szakem berek.

Bencze Pál
a MGE soproni csoportjának  

titkára

M AGYAR G EO FIZIK A X I. É V F . 4 - 5 .  SZ.

A szocialista országok Tudom ányos 
A kadém iáinak együttm űködése a 

planetáris geofizika területén

A K A P G  szervezete és tevékenysége
Á D  Á M  A N T A L *

A ,,KAPG” nemzetközi tudományos együttműködési szervezet. Teljes 
neve:

A szocialista országok Tudományos Akadémiáinak Bizottsága a ,,Plane
táris Geofizikai Kutatások” komplex problémáinak sokoldalú feldolgozására.

Kialakulásában döntő jelentősége volt az 1957. év közepén kezdődő ÍGY  
(NGÉ)-nek, majd az IGC (NGE)-nek, továbbá az UGGI (International Union 
of Geodesy and Geophysics) kezdeményezésére, az IC SU (International Council 
of Scientific Unions) segítségével életrehivott interdiszciplináris nemzetközi 
együttműködési tervnek, az UMP-nek (1960) (Felső köpeny kutatási terv) és 
végül az 1964 —65-ös ,,Nyugodt Nap Évének” (IQ SY), tehát egy igen aktív 
nemzetközi kutatási időszaknak. Ezek szükségessé tették a célok jobb meg
valósítása érdekében a regionális együttműködést is, bizonyos feladatok meg
oldására néhány állam szorosabb kapcsolatának kialakítását. Ez a szempont 
vezérelte a Szovjetunió Tudományos Akadémiáját, amikor együttműködést 
kezdeményezett a szocialista országok között az európai-ázsiai régióban. Az 
egész Földre kiterjedő nemzetközi együttműködés jellegének, mibenlétének 
megfelelően évről-évre gyarapodott ennek a regionális kapcsolatnak is a tar
talma. így 1964 júniusában az európai és ázsiai régió geofizikusainak Moszkvá
ban tartott VII. ülésszaka ajánlásait az ÍG Y , IQSY  és az UMP emblémájával 
adták ki. Ennek az együttműködésnek jellegét mutatja az, hogy az említett

* A K APG  magyar m unkabizottságának titkára.
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