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Egyesületünk a Béke Szálloda Velence termében, 1987, március 20-án tar
totta ez évi közgyűlését, amelyet Molnár Károly elnök nyitott meg. Bevezetőjében 
köszöntötte vendégeinket: dr. Dank Viktort, aK F H  elnökét, dr. Vándorfi Róbert 
OKGT vezérigazgató helyettest és Fűz Ferencet, az MTESZ képviselőjét. Szólt az 
elmúlt év legfontosabb eseményeiről, azokat kiemelve, melyek az energia és ásvá
nyi nyersanyag kutatás jelenét és perspektíváját leginkább befolyásolják.

Az Egyesület múlt évi munkáját és az 1987. évi terveket csak érintette — 
minthogy ez a főtitkári beszámolóban részletesen elhangzik — elemezte viszont 
az elmúlt évek CH kutatási eredményeit, összevetve az évenként megtalált 
szerkezetek csökkenő számát a VII. ötéves tervidőszakra megfogalmazott elvá
rásokkal. Foglalkozott a VB hitelből beszerzett korszerű eszközök és megszerzett 
ismeretek várható — és elvárt — hatásával, kifejtve azt a véleményét, hogy ez 
— az eddigi tapasztalatoknak megfelelően — néhány év fáziskéséssel fog igazán 
megmutatkozni.

A bevezető után dr. Varga Péter és Rádler Béla emlékezett meg az elmúlt 
évben elhúnyt dr. Oszlaczky Szilárdról és dr. Tolmár Gyuláról. A  közgyűlés részt
vevői egyperces néma felállással emlékeztek meg az ugyancsak 1986-ban elhunyt 
Káposzta József (KV) és Rudovics Zoltán (KFV) tagtársakról.

Ezt követően az elnök felkérte dr. Deres János főtitkárt beszámolója meg
tartására, amelyet az alábbiakban közlünk.
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Tisztelt Közgyűlés!
I / ,

Országos Elnökségünk múlt év decemberében részletesen foglalkozott a tisztújítás 
óta eltelt 3/4 év munkájával és megtárgyalta az 1987. évi tervet is. Ugyanakkor meg
erősítette azon korábbi elhatározásunkat, hogy a beszámolót és a munkatervet minden 
tagunkhoz írásban eljuttatjuk.

Ennék megfelelően — támaszkodva az előzetesen megküldött írásos anyagra — 
jelen beszámolóban csak a legfontosabb tevékenységek, események kiemelésére, a főbb 
tendenciák, magasabb összefüggések kiemelésére törekszünk.

A múlt évi tisztújítás nem hozott törést az egyesületi munkában. A választás 
után rövid időn belül újjászerveztük bizottságainkat, megerősítettük területi csoport
jainkat és szakosztályainkat.

A tisztújító küldöttközgyűlés visszhangja pozitív volt. Nemcsak tagságunk, de a 
szakma szélesebb nyilvánossága is helyeslőén nyugtázta az elmúlt választási periódus 
komoly eredményeit, a földtani kutatásban együtt dolgozó különböző képzettségű szak
emberek összefogására, általánosabb tájékoztatására irányuló törekvéseket. E helyen 
is ki kell emeljem, hogy az új kitüntetések bevezetése ( Egyed és Kenner emlékérem), 
valamint az egyesület munkáját támogató jogi tag vállalatok vezetőinek emléklappal 
történő jutalmazása általános helyeslésre talált.

A választás után három héttel már nagyrendezvényekkel folytatódott a munka.
A  Geofizikus Ifjúsági Napokat Balatonszemesen április 10 — 11-én tartottuk. 

A rendezvényt Molnár Károly elnök nyitotta meg. Ezután dr. Jéki László, a MTESZ 
főtitkárhelyettese előadásában a Szövetség munkájának új vonásait és törekvéseit 
elemezte. Érdekes és tanulságos volt a MTESZ ifjúsági fórumának állásfoglalása. 
A beszámolót élénk vita követte. Dr. Ferenczy László az Ifjúsági Bizottság munkájáról 
számolt be. Az Ifjúsági Bizottság sikeres munkájának folytatása az egyesület jövő
jének alapja. Nagy érdeklődés kísérte Molnár Gábor tagtár sunk'amerikai tanulmány- 
úti beszámolóját.

Az ankét második napján Verbőci József a Mecseki Szénbányák új belső 
vállalkozási mechanizmusát ismertette. Az alulról szervezett munka és vállalkozási 
rendszer tervét nagy vita követte. Dr. Szerecz Ferenc és Pályi András a világbanki 
kölcsön felhasználásáról beszélt. Záróelőadásként dr. Dank Viktor, a K FH  elnöke 
ismertette a VI. ötéves terv eredményeit és a VII. ötéves terv koncepcióját.

Az ankéton 98 fő vett részt. Az eddigieknél nagyobb számban képviseltették 
magukat az egyetemi hallgatók, s első ízben vettek részt a tatabányai Szabó József 
Geológiai Szakközépiskola tanulói.

Az ifjúsági rendezvény célját elérte. Ismertette a földtani-geofizika i kutatás főbb 
eredményeit, a VII. ötéves terv célkitűzéseit, az ifjúságpolitika és az új vállalkozási 
rendszerek aktuális kérdéseit.

■ Az előadásokkal kapcsolatban elmondható, sikerült aktuális, érdeklődésre 
számottartó témákat kiválasztani. Az előadók komolyan vették a rendezvényt, jól 
felkészültek, színvonalas, érdekes előadásokat tartottak. Ezt bizonyítja az előadásokat 
követő sok kérdés és élénk vita, valamint az, hogy mind az egész rendezvényt, mind az 
egyes előadásokat is nagyszámú érdeklődő látogatta.

15. Geofizikai Vándorgyűlés, 1986. május 27 — 28. Miskolc-. A vándorgyűlésnek 
a Nehézipari Műszaki Egyetem Jogi Karának új épülete adott hajlékot.

A vándorgyűlés iránt — amelynek helyválasztását a magyar műszaki felső- 
oktatás 250 éves évfordulója tette aktuálissá — nagy érdeklődés nyilvánult meg, és az 
utóbbi évele egyik legnagyobb résztvevői létszámú belföldi egyesületi rendezvénye lett. 
A bejelentett résztvevők száma 140 fő  volt.

194



A hétnapos vándorgyűlés programja a hét plenáris előadást követően, hét 
páirhuzamos szekcióban zajlott, továbbél két, többször ismételt számítógépes bemutató 
előadásra is sor került, külön teremben.

A gazdag szakmai programot, amely így összesen 40 előadást tartalmazott, a 
7ге/?/г programbizottság úgy csoportosította, hogy az A szekció elsősorban a földtani 
kutatást és a bányageofizika tárgykörét, a R szekció a karotáz'st és egyéb elméleti 
témákat tárgyalt.

Általánosságban megállapítható, hogy a rendezvény szakmai és technikai 
szempontból jól sikerült, amint azt az MGE 1986. július 17-én tartott ügyvezető 
elnökségi ülése is megállapította.

Jó témák, jó  előadások szerepeltek a programban, amelyhez jó  elhelyezés és 
jó  műszaki-technikai feltételek társultak, nem kis mértékben a helyi szervező bizottság 
(dr. Ferenczy László, Hursán László és dr. Ormos Tamás) igen gondos, minden 
részletre kiterjedő, alaposan előkészített munkájának köszönhetően. Jól hasznosí
tották az 1985. évi EAEG rendezvény program bizottsága által megkövetelt, a zök
kenőmentes lebonyolítást segítő szervezési szempontokat, és a birtokitkban maradt 
technikai eszközöket, ami nagyban emelte az előadások élvezhetőségét. Általában javult 
a bemutatott ábraanyag a korábbiakhoz képest.

A 107 fő részvételével, jó hangulatban tartott baráti vacsora, a programban 
szerepelt egyetemlátogatás, a résztvevőknek adott vándorgyűlési anyagok ( nívós — 
Szolnokon készült — programfüzet, emlékplakett stb.) mind hozzájárult ahhoz, hogy 
a 15. Geofizikai Vándorgyűlés minden résztvevő számára emlékezetes maradjon.

Köszönet illeti az NME Geofizikai Tanszékét és a tanszék munkatársaiból 
alakidt rendező bizottságot a sikeres szervezőmunkáért, valamint az ELGI-t és a 
GKV-t rendezvényhez nyújtott különböző anyagi támogatásukért.



31. Nemzetközi Geofizikai Szimpózium 1986. szeptember 29 —október 4., 
Lengyelország, Gdansk városa.

A magyar delegáció 98 regisztrált résztvevővel veit részt a szimpóziumon, de 
ebben nincsenek benne azok a magyar résztvevők, más intézmények kiküldöttjei 
voltak, pl. kiállítók. A következő nagy létszámú delegáció 81 fővel Csehszlovákia, az 
eddigi 50 — 60 fős részvétellel szemben. így a helyi szervezőkkel a csehszlovákok és 
a magyarok alkották a fő  bázist a rendezvényen. A továbbiakban az alábbiak szerint 
alakult a részvétel: Bulgária 12 fő, NDK 29 fő, 'SZU 14 fő, Kuba 4 fő, Francia- 
ország 20 fő, Jugoszlávia 19 fő, USA 14 fő.

Nagyon jó  volt a lengyel szervezők választása, hogy volt egy felolvasó szekció 
szinkron tolmácsolással és a továbbiakban poszter előadásokat leh etett hallgatni, s erre 
helyezték a hangsúlyt. Bár ez kényszer megoldás volt, helyszűke és tolmácsolási 
nehézségek miatt.

Mi is elég sok előadással vettünk így részt, s mondhatom nagyon jó feltételeket 
biztosítottak a poszter előadásokhoz. Úgy érzem ezt a hagyományt folytatnunk kell. 
Az A szekcióról viszont el kell mondani, hogy technikai nívója — főleg az EAEG 
után — nem volt kielégítő.

Összesen 93 előadás hangzott el, ebből a társrendezők 40 A és 43 poszter elő
adást tartottak és 10 előadással vettek részt a nyugatiak. Mi 10 А -előadással és 7 
poszter előadással vettünk részt.

10 ország állított ki műszereket 14 cég képviseletében, bennünket az ELGI 
képviselt.

A sikeres nagyrendezvények mellett szakosztályaink és bizottságaink önálló 
üléseket is szerveztek.

Az Általános Geofizikai Szakosztály 4 előadóülést tartott 1986-ban.
Nagy érdeklődést váltott ki Stegena Lajos előadása Nagy enthalpiájú geoter

mikus rezervoárok a Pannon-medencében címmel. Bodri Bertalan a Hold árapályáról 
tartott előadásában ismertette elméleti megfontolásait és számításait. Kiss Dezső 
Neutrínók esetleges felhasználása a geof izikában és geológiában címmel tartotta új 
gondolatokat felvető előadását. Ezután került sor V. Cermák (Csehszlovákia) elő
adására a Közép- és Kelet-Európa kétdimenziós geotermikus modelljéről.

A Halley üstökössel kapcsolatos programokról a X IV . Ionoszféra és Magnetosz- 
férafizika Szemináriumon (Tihany, 1986. november 10 — 13.) tartottak előadásokat.
A rendezés a Magyar Asztronautikai Társaság keretében történt, az általános geo
fizikában érdekelt intézmények közreműködésével.

A Felszíni Geofizikai Szakosztály 1986. évi programjából a következőket 
emelem ki.

Szeptemberben Csathó Beáta—Kardeván Péter—Rezessy Géza—Szarka László—
Varga Mihály számoltak be az elektromágneses f  rekvenciaszondázással kapcsolatban 
végzett analóg és matematikai modellvizsgálatáik eredményeiről.

Novemberben Jánvári János —Jánváriné Kántor Ilona —Kónya Albert — 
Majkuth Tamás—Petro vies Ilona és Tímár Zoltán mutatták be a reflexiós mérések 
eredményeinek összehasonlítását a bányanyitás utáni geológiai adatokkal.

Ezen kívül a szakosztály tagjai több előadást tartottak a gdanski 31. Nemzetközi 
Geofizikai Szimpóziumon és a miskolci 15. Geofizikai Vándorgyűlésen.

A  Mélyfúrási Geofizikai Szakosztály az év folyamán három előadást és a 
Gearhart cég háromnapos szemináriumát szervezte. A szemináriumon elhangzott 
előadások foglalkoztak a lithcdensity és porozitásmérő módszerekkel, a nagy felbontó- /
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képességű indukciós méréssel, a triple mikroellenállásméréssel, a hatkaros rétegdőlés- 
méréssel és a termelésgeof izikai vizsgálatokkal. Ezen rendezvény идуanakkor komoly 
devizabevételt és nyereséget is hozott egyesületünknek.

A szakosztály kiemelten foglalkozott a hazai karotázs metrológiai bázis 
létrehozásának kérdésével. Az Ipari Minisztérium a programot, az egyesület kezde
ményezésére, pénzügyi támogatásban részesíti.

Az egyesület területi csoportjainak munkáját röviden az alábbiak jellemzik:

Alföldi Csoport
Az év folyamán rendszeresen tartottak vezetőségi ülést. Előadóüléseiken a 

világbanki kölcsönből finanszírozott tréningek tapasztalataival, a Diplog földtani 
alkalmazásának kérdéseivel foglalkoztak. Közös szakmai napot tartottak a Soproni, 
az Észak-magyarországi és a Zala megyei Csoporttal. Fogadták az NM E V. éves 
geofizikus mérnök hallgatóit és bemutatták a vállalat mélyfúrási geofizikai tevé
kenységét. Példamutató lépésük volt A modern szeizmika szerepe a regionális szén
hidrogénkutatásban, valamint a szénhidrogén feltárásában címmel tartott szakmai 
nap, a GKV és az ELGI szakembereinek közreműködésével.

Észak-magyarországi Csoport
A 15. Geofizikai Vándorgyűlés házigazdája volt, melyet már értékeltünk.
Az Alföldi Csoport meghívására Szolnokon tettek látogatást, ahol előadást hall

gattak meg a külföldi szakmai továbbképzések tapasztalatairól.
Az NME és a ELTE oktatói közös klubnapon vitatták meg a geofizikus képzés 

és oktatás időszerű kérdéseit.
Hatékony segítséget adtak a hallgatók egyesületi életbe való beilleszkedéséhez, a 

TDK és Szakmai Kör munkájához.

Mecseki Csoport
A csoport ismét rendkívül aktívan és eredményesen dolgozott.
A Baranya megyei Tudományos Hetek rendezvényein a M F T  helyi csoportjával 

együtt vettek részt. Az előadások a szénbányászati geofizikával kapcsolatban hang
zottak el. A Pécsi Akadémiai Bizottságban referátumokat tartottak a geofizikai 
kutatásokról.

Ankétot rendeztek a Számítéistechnika a bányageofizikában címmel. Az öt 
előadás mellett gyakorlati bemutatót is tartottak. f

A pécsi Bányászati Múzeum felszíni és bányageofizikai, illetve radiometrikus 
laboratóriumi kiállítási anyagaival kapcsolatban gyűjtést és anyagrendezést végeztek.

A gázkitörés veszély elhárításával foglalkozó kollokviumon (P A B  szervezés)  
előadásokat, laboratóriumi és bányabeli bemutatót tartottak.

A geofizikus technikusok részére találkozót szerveztek az MSZV Kutatási 
Központjában. A bányajárást követően előadásokon mutatták be munkájukat.

A csoport tagjai által múlt évben tartott tudományos előadások száma 30.

Soproni Csoport
A csoport,9 előadóülést tartott, 10 előadással. Ezeken a geomágneses pulzációk 

energetikai viszonyaival, a felsőlégköri folyamatok modellezésével, az elektromágneses 
tér energetikai viszonyaival foglalkoztak.
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Három külföldi előadásra is sor került az ULE jelek vizsgálatával, a magne- 
totellmikus kutatásokkal és kőzetek terhelés alatti elektromos tulajdonságainak vál
tozásaival kapcsolatban.

Vitadélutánon mutatták Ъе a bázisintézmény külső megbízók részére végzett 
geofizikai munkáit.

Tanulmányi kirándulást tettek a Bauxitkutató Vállalatnál és a Bakonyi 
Bauxitbányák Vállalatnál.

Munkalátogatáson voltak az Alföldi Csoportnál.

Zala megyei Csoport
A csoport tagjainak többsége külföldi továbbképzésen vett részt, így tervüket 

módosítani kellett.
Látogatást tettek az Alföldi Csoportnál, megtekintették az új termelésgeofizikai 

berendezéseket és szelvény értelmezési kérdéseket vitattak meg.
Továbbképzést tartottak az operátorok részére, a földtani értelmezésben dolgo

zókkal ismertették az új szelvényezési eljárásokat.
Az egyesület bizottságai 1986. évben a következőket végezték el:

Tudományos Bizottság
Javaslatot tettek a 31. Nemzetközi Geofizikai Szimpózium magyar előadásaira, 

a magyar geofizikai szaklapok 1985. évi legjobb cikkeire, javaslatokat kértek neves 
külföldi szakemberek egyesületi előadásaira.

A bizottság kihelyezett bizottsági ülést tartott az NME Geofizikai Tanszékén és 
tájékozódott a tanszék oktató-kutató munkájáról.

Oktatási Bizottság
Résztvették a tervezett geo-közgazdász posztgraduális képzés lehetőségeinek vizs

gálatában, felmérést készítettek a geofizikai szakmunkás és technikus képzés iránti 
igényekről. Megkezdték a Petroleum Project keretében tartott előadások anyagának 
összegyűjtését, lépéseket tettek a mélyfúrási geofizikai jegyzet kiegészítésére.

Tudománytörténeti Bizottság
A bizottság szervezte a pécsi Bányászati Gyűjtemény felszíni és bányabeli, 

valamint laboratóriumi radiometrikus kutatásokat bemutató kiállításának kibővítését 
és újjászervezését.

Az Eötvös hagyaték feldolgozása során 984 dialemezről készítettek negatívot és 
papírmásolatot. Megkezdték a fém/képanyag témák szerinti rendezését.

Másolatokat készítettek Pékár Dezső indiai expedícióján készült képekről.
A szétszóródott darabokból sikerült összecillítani az Eötvös laboratórium Süss 

Nándor által készített földinduktorát.
A bizottság részt vett a MTESZ Tudománytörténeti Bizottságának munkájában. 

Bányageofizikai Bizottság
A bizottság célkitűzéseinek megfelelően a >15. Geofizikai Vándorgyűlésen a 

bányageofizikai szekcióban mutatták be kutatási eredményeiket.
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Több bizottsági ülésen foglalkoztak a hazai bányageof izikai kutatás és alkalmazás 
nemzetközi kapcsolatainak helyzetével és továbbfej lesztésénék lehetőségével. A ha
gyományos kapcsolatok mellett előrelépés történt a szovjet, lengyel bányageof izikával 
kialakított kapcsolatokban.

A bizottság tagjai több előadást tartottak az OMBKE és a M FT rendezvényein. 

Ifjúsági Bizottság
A bizottság 1986. április 10 —11-én Balatonszemesen rendezte meg az Ifjú 

Szakemberek Ankétját. Erről részletesebben a nagyrendezvényeknél szóltunk.
Támogatták az NME-n folyó TDK munkát és a Geofizikus Szakmai Kör 

tevékenységét. Ennek keretében előadáson ismertették a Diplog alkalmazását, fog
lalkoztak a külföldi tanulmányutak tapasztalataival. Az utolsó éves hallgatók nagyon 
hasznos üzemlátogatáson voltak Szolnokon.

Készt vettek a MTESZ Ifjúsági Koordinációs Bizottságának munkájában.

Gazdasági Bizottság
Összeállították az egyesület költségvetését, megtervezték a működési, rendezvényi 

kiadásokat, s bevételeket.
Készt vettek a MTESZ Gazdasági Bizottságának munkájában. Figyelemmel 

kísérték a tervezett költségek és bevételek tényleges alakulását.

Közgazdasági Bizottság
A bizottság két ülésen foglalkozott az új gazdasági szabályozók hatásának vizs

gálatával.
Az export geofizikai tevékenység fokozásával csak bizottsági ülésen foglalkoztak, 

a tervezett vitadélután 1987-re húzódik óit.
A geo-közgazdász. képzés előkészítése tovább folytatódott. Várhatóan 1988-ban 

indul meg a képzés.

Műszertechnikai Bizottság
Előadóüléseken ismertették a mélyfúrási geofizikai műszerekkel kapcsolatos 

tanulmányutak tapasztalatait.

Fegyelmi Bizottság
Az év folyamán nem történt olyan esemény, amely a Fegyelmi Bizottság össze

hívását szükségessé tette volna.

Robbantástechnikai Szakcsoport
Önálló rendezvényt 1986-ban nem tartott, tagjai az egyes szakosztályok és 

területi csoportok rendezvényein vettek részt.

Szeniorok Bizottsága
A bizottság 1986-ban alakult. Első feladatként elkészítették az alapfelmérést és 

felvették a kapcsolatot a MTESZ Szeniorok Bizottságával.

Ellenőrző Bizottság
A bizottság 1986. év folyaméin két ízben tartott általános, az egész tevékenységre 

irányuló ellenőrzést. A pénzügyi elszámolásokat rendben találta és megállapította,
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hogy az egyesület a szervezeti szabályok szerint működött. Az ellenőrzés eredményei
ről az 1986. évi tisztújító küldöttközgyűlésen számolt be.

A bizottság jelentést adott a MTESZ belső revizora számára, aki 1986. telén 
az egyesület teljes pénzügyi elszámolását ellenőrizte. Beszámolójukat külön is 
előterjesztik.

Az egyesület 1987. évi munkatervével kapcsolatban a következőket szeretném 
kiemelni:

Az 1987. évi feladataink meghatározásánál az 1986. évi Tisztújító Küldött
közgyűlés határozatából indultunk ki.

Továbbra is alapvető fontosságú, hogy a népgazdaság feladatainak teljesítésére 
mozgósítsuk erőinket. A földtani-geofizikai kutatás ma sincs könnyű helyzetben, beír 
az elmúlt időszakban beszerzett új korszerű eszközök, a széles körű továbbképzés ked
vező hatást gyakorolnak.

A szakterületek kölcsönhatása a kutatási eredmények értelmezésénél előbbre 
lépett, de még nem vált igazán integrált kapcsolattá. A közeledést szoros együttműkö
déssé kell fejleszteni, jól példázza ezt idei vándorgyűlésünk témaválasztása.

A külföldi szervezetekkel, egyesületekkel széleskörűen kapcsolatot alakítottunk 
ki, de a tapogatódzó előkészületek után konkrétan kell megkezdenünk az elkövetkező 
évek nemzetközi nagyrendezvényeinek előkészítését.

Az oktatás, továbbképzés jelentősége, sok tagtársunknál már kézzelfogható 
eredménnyel járt. A nemzetközi továbbképzés eredményeinek széles körű közkinccsé 
tétele fejlődésünk egyik erős összetevője. Ezért elhatároztuk a világbanki kölcsönhöz 
kapcsolódó tréningek anyagának feldolgozását, ismertetését.

A területi csoportok munkája az elmúlt évben példamutató volt, azonban> 
szakosztályaink munkáját tovább kell erősíteni. Régi kívánság, de most is érvényes 
btzotiságaink az évi beszámolón túl törekedjenek munkájuk szélesebb körű megismer
tetésére.

Ezután röviden 1987. évi terveinkről.
Egy hét múlva Balatonszemesen szervezzük az Ifjú Szakemberek Ankétját, 

amelyen előreláthatólag 17 előadásra kerül sor. A felkért zsűri ítélete alapján a 
legjobb első előadókat díjazzuk.

Április 7-én egész napos szemináriumot rendezünk a Schlumberger céggel 
közösen, melyen a cég 3 előadója legújabb eredményeiket ismerteti.

A  Vándorgyűlést idén a szokottnál nagyobb előkészület előzi meg. A május 
14 —15-én Balatonszemesen sorra kerülő rendezvény a MFT-vei közös. Erről 
tanúskodik témaválasztása is:

1. Magyarország földtani-geofizikai modellje.
2. Geofizikai-geológiai módszerek integrált alkalmazása a nyersanyagkutatásban.
Az érdeklődés mindkét egyesület szakemberei részéről nagy. 64 előadást jelen

tettek be, melyek megtartására három szekcióban kerül sor.
A  32. Nemzetközi Geofizikai Szimpózium november 1 — 6. között Drezdában 

lesz megtartva. A szervezési munka időarányosan halad. (Előadások bejelentése, a 
delegáció utazásának előkészítése, stb.)

Közös szeminárium-sorozatot terveztünk az M TA Geofizikai Tudományos 
Bizottságának Mélyfúrásgeofizikai Albizottságával. A tervek szerint évente 1 — 1 
többnapos továbbképzést rendeznénk. Idei téma: az elektrokarotázs, ellenállásmérés.

200



A programban elmélet, módszer- és műszer ismertetés, valamint az interpretáció egy
aránt szerepel. Jövőre az akusztikus hullámkép felvétel és elemzés részletes meg
tárgyalására kerülne sor. Megemlítem még az 1989. évi szeminárium tervezett 
témáját is. Szénhidrogéntelepek vizsgálata, értékelése, készletbecslése. A geológia, 
geofizika és a tárolómérnöki tudomány szintézise tehát elengedhetetlen.

Az 1985-ben megrendezett EAEG konferenciára fordított áldozatos munka 
gyümölcseit — a lényegesen megnövekedett .utazási lehetőségek formájában — idén 
kezdi élvezni egyesületünk tagsága. Kiküldötteink ott lesznek a legfontosabb európai 
rendezvényeken, utazásuk előkészítése komoly, de szívesen vállalt terhet ró titkársá
gunkra. A delegáltak feladata az előadás-tartás és saját ismereteik bővítése mellett 
a kapcsolatok bővítése, újabb nemzetközi konferenciák magyarországi megrendezése 
érdekében. Sajnos a kiutazások forint igénye magas, a kiküldetés a munkáltató 
,,lehetőségeinek” is függvénye.

Gazdag a beutazási terv is. Körkérdésünkre olyan sok meghívási javaslat ér
kezett, hogy az ügyvezető elnökségnek komoly gondot okozott a rangsorolás. A vendég
látással kapcsolatos kiadásokat itt is meg kell osszuk a szakmailag legérdekeltebb 
vállalatokkal.

Ugyanakkor mindent elkövetünk, hogy az egyre nagyobb terhek ellenére bizto
sítsuk az egyesületünk fenntartásához szükséges anyagi alapokat. Több évi törekvé
sünk és előkészítő munkánk eredményeként idén megkötöttük az első megbízási 
szerződést 400 000 Ft értékben. További két megbízás a közeljövőben várható. Ezek 
közül az egyik a geofizikus munkakörökben foglalkoztatottak felmérésére vonatkozik, 
célja az 1990 utáni szakember igény felmérése. E felmérés nem csak egyesületi tagokra 
terjedne ki, s megkérdeznénk az érdekelt vállalatok, intézmények vezetőit is. E munka 
elsőrendű egyesületi érdek is, ezért ezúton is kérem valamennyiük támogatását, 
közreműködését.
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Minden tagunkat kérem támogassuk ókét vállalt feladataik ellátásában.
A Központi Anyagcsomagolási, a Béke, a Szabványügyi, a Környezetvédelmi, 

a Jogi tag vállalatok Bizottságába nem küldünk tagokat.
Beszámolóm végére értem, a múlt évi munkát megköszönöm, s az előttünk álló 

feladatok megoldásához jó egészséget, jó szerencsét kívánok.
A főtitkár beszámolója után Molnár Károly Szeidovitz Győz önét kérte fel az 
Ellenőrző Bizottság beszámolójának ismertetésére:

Tisztelt Közgyűlés

Az Ellenőrző Bizottság feladata volt ellenőrizni az alapszabály szerinti működést, 
a testületi munka demokratizmusát, a hozott határozatok és a tudományos-műszaki 
célkitűzések megválósidását, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök célszerű 
felhasználását. Ezzel a célkitűzéssel végeztük 1986folyamán az ellenőrzési munkálato
kat. Bár 1986-ban EAEG szintű nagyrendezvényünk nem volt, az Egyesület szakmai 
és gazdálkodási tevékenysége továbbra is dinamikus fejlődés képét mutatja. Ki kell 
emelni például a Miskolcon tartott vándorgyűlést, ahol a szervezők kiválóan alkal
mazták az előző évi EAEG konferencián már bevált technikai és szervezési tapasz
talatokat.

Egyesületünk továbbra- sem szorult állami költségvetési támogatásra. Ez részben 
még a 85-ben tartott konferenciából származó nyereségnek köszönhető. Úgyszintén 
az is, hogy 31 geofizikus szakember utazhatott ki az EAEG 48. ostendei konferenciá
jára.

1986-ban a MTESZ belső revizora ellenőrizte az 1984 — 85. évi tevékenységünket, 
pénzügyi forgalmunkat. A vizsgálat mindenre kiterjedt eredményéről közel 30 
oldalas jegyzőkönyv tanúskodik. Általánosságban megállapították, hogy Egyesüle
tünk pénzügyi gazdálkodása és szakmai működése szabályszerű volt, legfeljebb 
kisebb alaki hibák fordultak elő a működés adminisztrálásában. Ezeknek a kisebb 
hibáiknak az oka az volt, hogy e két évben több belső rendelkezés jelent meg, amelyek 
közben módosították a bizonylatolás rendszerét. A hibák kiküszöböléséről válasz- 
jegyzőkönyv készült, amelyet elfogadtak. Egyébként a vizsgálati jegyzőkönyvben 
kitértek a Gazdasági Bizottság pozitív szerepére az EAEB szervezésében és a kalkulá
ciós adatok megbízhatóságát illetően. Ugyancsak elismerően nyilatkoztak az Ellenőrző 
Bizottság működéséről.
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Ebből 460 000 Ft az elfoglalt helyiségek bérleti díja, valamint a pénzforgalom 
után 'a szövetségnek járó térítés. Ez idén 800 ezer Ft fölött lesz, meg kell mondjuk, 
ez nem kis teher ilyen kis Egyesületnek.

A jövőben az a törekvés, hogy az Egyesület saját maga teremtse meg a fenntartási 
költségeket. Ez eddig nem okozott különösebb problémát, de az egyre növekvő kiadások 
miatt egyre nehezebb lesz. Nagyrendezvény hiánya esetén szerződéses munkákkal 
lehetne előteremteni a szükséges anyagi fedezetet, mivel ezek a munkák nemcsak a 
tagoknak, hanem az Egyesületnek is bevételt jelentenek.

Összegezve az Egyesület 1986. évi véglegesített gazdálkodási adatai a következők:

Egyesületünk pénzügyi forgalmát 1981-től kezdődően táblázatba rendeztük, 
ezek a táblázatok a szünetben megtekinthetők.

Az Egyesület 1986. évi mérlege mind pénzügyi, mind szakmai szempontból 
pozitív. Ebben igen nagy szerepe volt titkárnőnknek, Buda Gábornénak, akinek 
ezúton is szeretnénk köszönetét mondani. Mindig készségesen segített az Ellenőrző 
Bizottság munkájának megkönnyítésében, így ő is hozzájárult ahhoz hogy bizott
ságunk az elmúlt évek folyamán sikeresen működött. Köszönöm a figyelmet.

A beszámolók és a szünet után a hozzászólások következtek.
Elsőként Rádler Béla, a Felszíni Geofizikai Szakosztály elnöke beszélt a 

szakosztályok munkájáról és annak élénkítéséről. A nem kielégítő szakosztályi 
aktivitás okát abban jelölte meg, hogy az előadáskészítésre, illetve tartásra 
fordítható idő és energia korlátozott és ezt a tagtársak inkább szimpóziumi, 
vagy más vonzóbb szereplési lehetőségre való felkészülésre fordítják. Bár nem 
volt túlzottan bizakodó, a maga és Bodoky Tamás szakosztály titkár nevében 
szervező, agitációs munka elvégzését ígérte.

Az elnök a hozzászóláshoz hozzáfűzte, hogy csak a legszorosabban vett 
szakosztályi tevékenységet lehet ilyen szimpatikusán kritikus, önkritikus módon 
értékelni mert a felszíni geofizikával foglalkozók a hazai rendezvényeken számo
sán és jól szerepelnek és a publikációs tevékenységben vállalt részarányuk is 
jobb a számarányuknál. Azt sem szabad elfelejteni — mondta — , hogy min
denki a felhasználóval szeretné megismertetni legújabb eredményeit, eszközeit 
és a kidolgozott módszereket és erre nem mindig a szakosztály a legmegfelelőbb 
fórum.

Kubina István a VB tanfolyamokon tanultak minél szélesebb körben való 
megismertetéséről, ezen belül az egyesület és annak szakosztályai által fel
vállalható közvetítő, szervező szerepről.

Az elnök — magától értetődőnek tartva a szerzett ismeretek kötelességszerű 
továbbadását — ezt elsősorban a kiküldő és szakmailag érdekelt vállalatok 
feladatainak nevezte és úgy vélte, hogy ezt a szervező munkát az egyesület csak 
korlátozott mértékben vállalhatja magára. Az ismeretátadás leghatékonyabb 
formája a mindennapi, vállalatoknál végzett munka.

Példaként az egyesületi lehetőségekre kivált a USGS-el közösen készülő 
Békési medence analízis befejezését követő vándorgyűlés lehetőségeiről, melyet 
a Földtani Társulattal lenne célszerű megrendezni a medenceanalízis módszertani 
ismereteinek átadására és megvitatására.
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Ezt követően az elnök a beszámolóban megemlített kérdések közül foglal
kozott a közgazdász és a geokczgazdász képzéssel kapcsolatos tervekkel és eddigi 
erőfeszítésekkel. Annak a véleménynek adott hangot, hogy újra kéne gondolni, 
valóban szükség van-e geoközgazdászokra úgy, ahogy azt évekkel ezelőtt gon
doltuk. Fontosabbnak vélte annak elérését hogy az M KK E-n lehetővé váljon 
a mérnökközgazdász képzés az ELTE-n végzettek számára is. Újra át kell 
gondolni azt is, hogy valóban szükség van-e annyi közgazdászra ahányra ko
rábban gondoltunk, vagy inkább aktualizált, hogy a fiatalok a geofizikában most 
megszerezhető és megszerzendő modern ismeretek elsajátításával foglalkozzanak
— mondotta.

A kérdéshez hozzászólt Márföldy Gábor aki összefoglalta az elmúlt három 
év alatt történteket és elmondta, hogy az erőfeszítések eredményeképpen a jövő 
évtől beindulhat az elgondolt képzési forma.

Ezt követően dr. Dank Viktor, a JCFH elnöke, a közgyűlés meghívott vendége 
beszélt a szénbányászat és a CH kutatás VII. ötéves tervbeli feladatairól, a 
különleges felelősségről, amely most az energia kutatással foglalkozó szakemberek 
vállán nyugszik. Az energiakérdést a jelen gazdasági helyzet egyik neuralgikus 
pontjának nevezte. A gazdasági és pártvezetés műszáki kérdésekben tanács
adója és társadalmi ellenőre kell hogy legyen a MTESZ és annak egyesületei
— mondotta.

Utolsó hozzászólóként dr. Kilényi' Éva a környezetvédelem kérdésével 
foglalkozott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a környezetvédelemben igen sok 
olyan terület van, ahol geofizikai módszereket lehetne és kellene alkalmazni. Ez 
munkalehetőség évekre a geofizikusoknak, ugyanakkor igen fontos társadalmi
gazdasági érdek is.

A hozzászólásokat jutalmazások követték.
Ez évben esedékes volt az Eötvös-emlékérem odaítélése.
Dr. Deres János főtitkár ismertette az országos elnökség által elfogadott 

javaslatot, mely szerint 1987-ben az Egyesület legnagyobb tudományos kitün
tetését dr. Posgay Károlynak adományozza. Az emlékérmet Molnár Károly 
elnök nyújtotta át.



Ezt követően a Renner János-emlékérem átnyűjtására került sor, melyet 
az egyesületben hosszú időn át kifejtett jelentős társadalmi munkájáért, nagy- 
rendezvényeink példamutató szervezéséért és megvalósításáért Nagy Zoltán 
és 15 éven keresztül az Ifjúsági Bizottságban, annak titkára majd elnökeként 
és az Északmagyarországi Csoport titkáraként végzett munkájáért dr. Ferenczy 
László kapott.

Kiemelkedő társadalmi munkájuk elismeréseként az alábbiak kaptak 
Egyesületi Emléklapot: Czuczor Ernőné, Pályi András, dr. Szabó Zoltán, Szalóki 
István, Tóth Sándor (GKV).

Ezután a főtitkár átnyújtotta a legjobb dolgozatokért járó díjakat. Ezeket 
dr. Szemerédy Pál és a Bodoky Tamás, Hermann László, Dianiska László, Törös 
Endre szerzőkollektíva kapta.

Ezt követően kiemelkedő társadalmi munkát végző aktívák kaptak ju
talmat.

A közgyűlés befejezése előtt, Egyesületünk titkárának, Buda Gábornénak 
búcsúztatására került sor.

A főtitkár mondotta mindnyájunk nevében a búcsúztató szavakat:
Kedves Tagtársak!

Néhány hónap múlva elérkezik az idő, hogy kedves kolleganőnktől búcsút 
vegyünk. Azért vállaltam én a búcsúztatást mert az egyesületi életben munkánk 
során én álltam legközelebb, Buda Gábornéhoz, Mártához. Ez a legutolsó alkalom, 
hogy az Egyesület teljes tagságát képviselő közgyűlés előtt köszönetét mondjunk 
neki munkájáért és egy kis ajándékkal is kedveskedjünk. Köszönjük az eddig végzett 
munkát s kívánjuk, hogy egyéni életében nagyon boldog legyen.

; Egyesületünk titkárnője meghatott szavakkal emlékezett vissza az együtt 
töltött tíz évre és megköszönte a búcsúztató szavakat.
A közgyűlést baráti vacsora követte.

Z.A .  ,

I. kategória:
dr. Szemerédy Pál. Problem of direct task in nuclear magnetism logging. Acta Geo- 

claetica, Geoj)hysica et Montanistica 21.[1 — 2. szám.
A szerző tanulmányában a nukleáris mágneses lyukszelvényezés direkt feladatá
nak matematikai tárgyalását adja és megadja a probléma megoldását is. Az 
eredményeket hosszú kutatómunkái után kapta és ezek értékes segítséget jelen
tenek a gyakorlati mérések számára is.
II. kategória:
dr. Bodoky Tamás — Hermann László — Dianiska László—Török Endre:

A szeizmikus csatornahullámok alkalmazása a szénbányászatban. Magyar 
Geofizika XXVII.\5. szám.

A dolgozat összefoglalja a széntelepekben kialakuló szeizmikus csatorna-hullámok 
elméletét és tulajdonságait. Erre alaj30zva leírja a bányabeli telephullám átvilá
gítások alapelvét, mérési módszereit és bemutatja egy, azELGI-ben kidolgozott 
eljárását.

A telephullám átvilágítások alkalmazását három mérés végrehajtásának, 
feldolgozásának és eredményeinek ismertetésével illusztrálja. /

A szerzők ezen dolgozata hiányt pótló és hozzájárul a geofizika módszereinek 
a bányában való elterjedéséhez.
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