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Kedves Kollégák!

Az elhangzott beszámolókkal csupán ízelítőt kaptunk abból az alapos és sokrétű munkából, amelyet Önök az 
1995-1997. években befejezett, OTKA támogatást élvező kutatásaik során végeztek. Kérem, hogy az ülés befejezé
se után ki-ki tekintse meg a számára érdekes posztereket, amelyeken a szerzőknek módjukban volt témájukat és 
eredményeiket bővebben is kifejteni, mint a rövidre szabott szóbeli tájékoztatón.

Az 1995-1997. közötti években befejezett geofizikai kutatásokat az OTKA mintegy 40 millió forinttal támogatta, 
ami ugyan a bankszektorban elhanyagolható összeg, de a tudományban jelentős ráfordításnak számít. Annyira je
lentős, hogy bizonyos intézményekben, illetve témákban geofizikai kutatásokat az OTKA támogatása nélkül ma 
valószínűleg nem lehetne végezni. Noha a kutatások minden területen feltételezik a támogatást, az adott időszakban 
az OTKA egyre csökkenő arányban tudta az igényeket kielégíteni. Őszintén reméljük, hogy az OTKA támogatására 
a jövőben is számíthatunk, és hogy a csökkenő trend egyszer az ellenkezőjére fog változni. A három év múlva ese
dékes következő OTKA beszámolón ezt is lemérhetjük.

Hegybíró Zsuzsanna és Ormos Tamás
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Budapest, 1999. szeptember 6-9.

A Környezet- és Mérnökgeofizikai Egyesület (EEGS) európai szekciójának 5. konferenciája 
1999 szeptemberében Budapesten kerül megrendezésre. A konferencia célja a tapasztalt geofizi
kusok és az érdekelt végfelhasználók közti kapcsolat megteremtése, az aktuális kutatási módszerek 
megvitatása, a tapasztalatok átadása, és nem utolsósorban a környezetvédelem és geotechnika terü
letén jelentkező geofizikai igények felmérése.

Témák:
-  környezetvédelmi terepkutatás, hulladék-elhelyezés
-  hulladéklerakók paramétereinek vizsgálata, talaj- és kőzetjellemzők
-  üregek és barlangok kutatása, a csúszásveszélyesség kutatása
-  geotechnikai és bányászati problémák
-  hidrogeológia
-  archeológia
-  lyukgeofizika
-  aktuális geofizikai módszertani kutatások

JELENTKEZÉSI LAP

N év :..............................................................................................................................................................
M unkahely:..................................................................................................................................................
Cím: .............................................................................................................................................................
Tel.: ..............................................................................................................................................................
F a x :.............................................................E-mail: ...................................................................................
Szeretnék

□ részt venni a konferencián
□ szóbeli előadást tartani
□ poszter előadást tartani
□ részt venni a kiállításon, és kérem a kiállítók tájékoztató füzetét
□ terepi bemutatót tartani
□ kereskedelmi bemutatót vagy előadást tartani

Kérjük, másolja le a Jelentkezési lapot, és kitöltve juttassa el a Magyar Geofizikusok Egyesületének 
Titkárságára: 1371 Budapest, POB 433. Fax: (36-1)201-9815, E-mail: eegs99@elgi.hu. Jelentkezni a 
http://www.elgi.hu/eegs99 Internet oldalról is lehet.
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