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A  Magyar Geofizikusok Egyesülete — közös szervezésben a bolgár, a csehszlovák, a lengyel és az 
N D K -beli geofizikai szervezetekkel — 1975. szeptember 1 5 — 19. között rendezte meg a 20. jubi
leumi Geofizikai Szimpóziumot Budapesten és Szentendrén.

A  jubileumi Geofizikai Szimpózium fölött a Magyar Tudományos Akadémia X . ,  Föld- és 
Bányászati Tudományok Osztálya védnökséget vállalt.

A  Szimpózium tárgya: A  geofizikai kutatás és fejlesztés távlati lehetőségei a 20 év alatt elért 
eredmények tükrében.

A  Szimpózium ünnepi megnyitójára szeptember 15-én, délután a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében került sor.
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TíESE VILMOS a Magyar Geofizikusok Egyesületének — immáron 20 éve — elnöke megnyitó 
beszédében röviden áttekintést adott az Egyesület életében, de különösen a szimpóziumok fejlő
désében az elmúlt 20 év folyamán végbement eseményekről. Beszámolója alapján megelevenedett 
a hallgatóság előtt, miként lett a kezdetben Egyesületünk által szervezett „házi” összejövetelek
ből, ankétokból a ma Európa-szerte ismert és jegyzett nemzetközi jellegű szimpóziumok sorozata, 
melynek szervezésében hazánk geofizikusain kívül négy ország — Bulgária, Csehszlovákia, Len
gyelország és az N D K  — jelentős geofizikai szervezetei vesznek részt.

Az elnök köszönetét mondott az M TA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának, hogy 
védnökség-vállalásával a rendezvény jelentőségét és tudományos színvonalát fémjelezte.

A Magyar Tudományos Akadémia és a X . Osztály nevében SZÄDECZKY KARDOSS ELE
MÉR akadémikus üdvözölte az ünnepi ülés résztvevőit és beszédében kitért arra, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia, valamint az illetékes osztály mindig hathatós segítségére kíván lenni 
a geofizikai törekvések érvényesülésének.

Ezután a külföldi résztvevők üdvözölték a Szimpózium résztvevőit.
A  Jubileumi megnyitón került sor az Egyesület életét és működésének színvonalát nagy

mértékben segítő tagtársak „ T IS Z T E L E T I  T A G ”  okleveleinek átadására, melyeket az E gye
sület elnöke Müller Pálnak (E L G I igazgatója), Stegena Lajosnak (ELTE  Térképtudományi Tan
szék vezetője), Tóka Jenőnek (M ÉV igazgatója) és Tóth Gézának (nyugd., a Magyar Geofizika c. 
lap szerkesztő bizottságának tagja) nyújtott át.

A  szünet után,TÁRCZY-HORNOCH ANTAL akadémikus és BAR TA GYÖRGY, az M TA  leve
lező tagjának előadása hangzott el. (Mindkét előadást teljes szöveggel közöljük lapunkban.)

A  Szimpózium további előadásait szept. 16— 19. között két szekcióban Szentendrén, az 
O VH  Kiállítási és Konferencia házában tartottuk meg. A z előadások magyar — angol, illetve 
orosz nyelveken hangzottak el szinkron tolmácsolással.

A  két szekcióban összesen 67 szakelőadás hangzott el, melyek megoszlása: 14 magyar, 14 
ND K -beli, 10 csehszlovák, 7 bolgár, 7 lengyel, 5 szovjet, 1 jugoszláv, 1 N S Z K , 4 USA-beli, 1 fran
cia, 1 kanadai, 1 olasz szerzőtől. A  „Vibroseis” témából filmvetítésre is sor került.

A  Szimpóziumon a mintegy 300 — külföldi és belföldi — regisztrált tagon kívül sok magyar 
szakember látogatója volt az egyes közérdeklődésre számot tartó előadásoknak.

A  szakelőadások mellett szept. 17 — 18- és 19-én szakmai tanulmányi kirándulások zajlottak 
le az M TA  Geodéziai és Geofizikai Intézetének Budapesti Földrengési Obszervatóriumában és a 
Sashegyi Természetvédelmi terület megtekintésére.

A z előadási időszak alatt kétszer ülésezett a Szimpóziumok öt oldalú szervezőbizottsága. 
Az üléseken foglalkoztak a 21. Szimpózium előkészítésével, a 20. Szimpózium szervezésének érté-

Tóth Géza tagtárs átveszi az oklevelet
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kelésével, valamint az első esetben kiadásra kerülő gyűjteményes anyag megjelentetésével, mely 
orosz és- angol kötetben néhány hónapon belül jut el a befizetők kezéhez.

A  20. Szimpózium anyagainak magyar nyelvű közlését jelen számunkban kezdjük meg. Az  
ünnepi ülésen elhangzott előadások közlése után tervezzük a digitális technika alkalmazásával 
foglalkozó külföldi és belföldi előadók anyagának közlését.

A Szimpóziummal egyidőben — a hagyományoknak megfelelően — „Geofizikai Műszer- 
bemutató” -t rendeztünk nemzetközi jellegű részvétellel. A  bemutatón a 4 magyar műszergyártó 
cég mellett a Szovjetuniót a M A S IN O E X P O R T  képviselte, és 11 tőkés vállalat m utatott be — 
a résztvevők véleménye szerint — nagy érdeklődésre számottartó műszereket.

A  résztvevőknek ismét alkalmuk nyílt egymásnak és az érdeklődőknek közvetlenül bemu
tatni a geofizikai műszerezettség jelenlegi műszaki színvonalát. Örömmel láttuk, hogy az olaj
ipari célokat szolgáló „nehéz” karottázs felszerelések széles alapokon, szakszerűen szervezett ha
zai bázisa az O G IL , amely célszerű elektronikai kooperációval ki tudja elégíteni az igényeket. 
Az E L G I a jólismert nukleáris szondaválasztékból az új, 36 mm átmérőjű darabokat m utatta be, 
amelyek az ugyancsak kiállított, exportképes sekélykarottázs berendezések felszereléséhez tar
toznak. Ezek mellett először láthattuk kiállítva a digitális regisztrálású középkarottázs berende
zést, amely újszerűségénél fogva főleg az ismerkedni kívánókat vonzotta.

A  nyugati cégek a prospektusaikból már ismert eszközöket hozták el. Sokan nézték meg a 
BOLT cég mechanikus rezgéskeltő jót és az üzemelő kisszámít ógépeket, amelyek a számítógépes 
kiértékelés elterjedését bizonyították.

Külön figyelmet érdemelt a szovjet kiállítási rósz, amely a szovjet ipar köztudott meg
győző erejével és biztos ipari háttérrel alátámasztott termékeivel ragadta magához az érdeklő
dőket. Magyarországon még nem voltunk tanúi az ilyen, közel tucatnyi karottázs felszerelést be
mutató készletnek, amellyel szinte valamennyi ipari lyukszelvényező feladatot meg lehet oldani.
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