
34. NEMZETKÖZI GEOFIZIKAI SZIMPÓZIUM ÉS MŰSZERKIÁLLÍTÁS

Budapest, 1989. szeptember 4—8.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete, mint fő
rendező 1989. szeptember 4—8. között Budapes
ten a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye
temen rendezte meg a 34. Nemzetközi Geofizikai 
Szimpóziumot és a vele egyidejűleg megtartott 
geofizikai műszerkiállítást.

A nemzetközi szimpózium bolgár, csehszlovák, 
lengyel, NDK-beli és szovjet társrendező intéz
ményei között idén nem volt jelen Kuba. Jelentő
sen megnőtt viszont a Szovjetunióból érkezett 
előadók és résztvevők száma, amely meghaladta 
a 100 főt.

A nemzetközi geofizikai szimpózium — szerepét 
és jelentőségét tekintve — ma már jóval túlhaladta 
azt az eredeti célkitűzést, hogy a társrendező 
országok geofizikai intézményei közötti műszaki- 
-tudományos tapasztalatcsere ismétlődő fóruma 
legyen.

Ezen fejlődési folyamat talán legjelentősebb 
állomása volt az 1985. évi budapesti EAEG 
kongresszus. A kapcsolatok fejlesztése iránti 
szándék konkrét megnyilvánulása volt, hogy M. J. 
G. Cox urat, az European Association of Explora
tion Geophysicists (EAEG, Hága) elnökét és К. 
Larner urat, a Society of Exploration Geophysicists 
(SEG, Tulsa, USA) elnökét regisztrált résztvevő
ként és az utóbbit előadóként is üdvözölhettük a 
rendezvényen. Mindketten kifejezték a kapcsola
tok továbbfejlesztésére irányuló óhajukat a rendez
vény nyitó ülésén elhangzott üdvözlő felszólalásuk
ban, valamint a szimpózium nemzetközi rendező 
bizottságával folytatott további megbeszéléseken 
körvonalazták az erre vonatkozó lehetőségeket.

Cox úr egy, a szimpózium után írott levelében 
külön kiemelte:

Hiszem, hogy az ilyen szimpóziumok fő haszna, 
hogy a különböző városokból és országokból érkezett 
résztvevők barátságokat kötnek, előadásokat tartanak, 
részt vesznek azokon és gondolatokat cserélnek. Ter
mészetesen ez akkor valósulhat meg, ha valódi együtt
működés szelleme él a résztvevők között. A budapesti 
szimpóziumon és megbeszéléseken ilyen szellem 
uralkodott.

A rendezvény megnyitó ülésén dr. Kókai János 
az OKGT kutatási igazgatója tartott előadást a 
hazai szénhidrogén kutatás helyzetéről. A további 
előadások a szimpóziumi szekció ülésein hangzot
tak el.

Az idei rendezvény tárgykörét az alkalmazott 
geofizika aktuális problémái képezték, beleértve 
mind a felszíni, mind a felszín alatti (mélyfúrási és 
bányabeli) geofizikai kutatások technikai, mód
szertani, adatfeldolgozási és értelmezési kérdéseit, 
valamint a módszerek alkalmazásának és integrá
lásának eredményeit, illetve a további fejlődés 
kilátásait is.

Az előadások hivatalos nyelve évek óta az angol 
és az orosz. A kétnyelvűség eredetileg a nyelvi

nehézségek áthidalását és a részvétel kiszélesítését 
kívánta szolgálni, azonban sokéves tapasztalatunk 
szerint egyúttal számos nehézség forrásává is vált. 
Az ezirányú tapasztalatokat felhasználva, a ren
dezőség idén változtatott a szimpózium lebonyolí
tásának eddigi hagyományain és a szokásos két 
párhuzamos előadó szekció helyett három szek
ciót szervezett:

Az A szekcióban tartott előadásokat a szimpó
zium másik hivatalos nyelvére szimultán tolmá
csolták. Ebben a szekcióban összesen 38 előadás 
hangzott el.

А В szekció a poszter előadások bemutatására 
szolgált, amelyek először 1984-ben jelentek meg a 
szimpózium programjában és népszerűségük azóta 
is töretlenül ível felfelé. Jól szerkesztett poszterrel 
még nyelvi nehézségek is áthidalhatók. A poszter 
átütő sikerét a megtartott előadások nagy száma 
(67) is jelzi.

A C szekció a tolmácsolás nélküli előadásoké 
volt. Ez a szekció adott lehetőséget a program- 
bizottság által elfogadott ad-hoc előadásokra is. 
A C szekcióban megtartott előadások száma 14.

A 34. Nemzetközi Geofizikai Szimpóziumon, 
beleértve a megnyitó ülésre felkért előadást is, 
összesen 120 előadás hangzott el. Ebből a 6 társ
rendező ország 103 előadást tartott, további 10 
ország küldöttei még 17 előadást tartottak meg.

A szimpóziumra és a műszerkiállításra összesen 
22 országból érkeztek részvevők, előadók és 
műszerkiállító cégek.

Néhány jellemző adat:
A résztvevők száma 22 országból: 540 fő
Előadások száma 16 országból: 120
Kiállítások száma 10 országból: 26 cég

A műszerkiállításon várakozáson felüli létszám
mal vettek részt angliai kiállítók (8 cég a 26 kiállító 
közül).

A külföldi résztvevők számára emlékezetes 
kulturális és szakmai eseményt jelentett a rendez
vényhez kapcsolódó orgonahangverseny a Mátyás 
templomban és a budai barlangok világából ízelí
tőt adó Szemlőhegyi barlanglátogatás.

A nemzetközi rendezőbizottság ülésén Bulgária 
képviselői — mint a soronkövetkező szimpózium 
főrendezői — hivatalosan bejelentették, hogy 35. 
Nemzetközi Geofizikai Szimpóziumot Bulgáriában, 
a Várna szomszédságában lévő Druzsba tenger
parti üdülőkörzetben rendezik meg 1990. október 
2—6. között.

Végül köszönet illeti mindazokat, akik fárad
hatatlanul tevékenykedtek a közel 80 főnyi hazai 
rendező gárda soraiban, a szimpózium és a mű
szerkiállítás sikeréért. Különösképpen értékes tá
mogatást nyújtottak az ELGI és a GKV, mint a 
rendezvény védnökei.
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Zelei András a szimpóziumi kiadvány
felelős szerkesztője

A rendezőbizottságot közvetlenül támogatta egy 
három tagú Elnöki titkárság. Tagjai: Kocsis 
Józsefnó, Lendvai Lászlóné, Szanyi Béla voltak.

Köszönet illeti továbbá a Gadó Károly vezette 
rendészeti és szállítási feladatokkal megbízott 
csoportot, a regisztrálás és információ munkáját 
elvégző csoportot, Várnai Péter vezetésével a 
kirándulási stábot, a programbizottságot, és a 
műszerkiállításért felelős csoportot.

EGYESÜLETI HÍREK
A Magyar Geofizikusok Egyesületének Küldöttközgyűlése Dr. Bodoky 

Tamást megválasztotta az MGE elnökének, aki ezért a Felszíni Geofizikai 
Szakosztály — elnöki tisztségéről lemondott.

Az újabb, levélben történt szavazással lebonyolított választás eredménye
ként

a Felszíni Geofizikai Szakosztály elnöke Dr. Késmárky István lett.
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