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BESZÁMOLÓ AZ IAGA 1-2. (ELEKTROMÁGNESES) MUNKACSOPORT
KONFERENCIÁJÁRÓL

2002. június 16-22. között Santa Fe-ben (Új-Mexikó, 
USA) rendezték meg a 16. elektromágneses indukciós 
konferenciát. (A „magnetotellurikusok” által kihagyhatat- 
lanul fontosnak ítélt „workshop”-nak két éve a brazíliai 
Cabo Frio, 1998-ban a romániai Sinaia adott otthont; 1976- 
ban — persze akkor még sokkal kisebb létszámban — 
Sopronban gyűltek össze a témakör kutatói: közülük kerül
nek ki ma a magnetotellurika „nagy öreg”-jei.)

Santa Fe-be több mint 200 kutató jött el a világ minden 
tájáról. Az előadás-szekciók (jobb lenne talán csoportbe
osztást említeni, hiszen a „szekció” esetünkben nem a pár
huzamos üléseket, hanem tematikus körülhatárolást jelent) 
az alábbiak voltak (zárójelben az előadások száma szere
pel):
— Laboratóriumi mérések (10)
— Az EM ipari alkalmazása (21)
— 2D értelmezés a 3D ellenében (14)
— A természetes elektromágneses tér forrásának hatásai 

(12)
— Modellezés és inverzió (47)
— Lokális és regionális tanulmányok (55)
— Globális vizsgálatok (12)
— Az óceánok vizsgálata (7)
— Szeizmikus és vulkánvizsgálatok (7)
— Az elektromágnesség környezeti célú alkalmazásai 

(12)
— Geodinamikai modellek (18)
— Az MT tenzor (13)

Magyarországról Ádám Antal, Kis Márta, Szalai Sán
dor, Prácser Ernő, Szarka László vett részt a konferen
cián, különféle (részben a szervezők által biztosított) támo
gatásokból. Az öt magyar hét előadást tartott (a táblázatban 
nyolcadikként Hursán Gábor társzerzős előadása sorako
zik):
— Ádám A., Kas M.: Study of a regional phase anomaly 

in a 3D basin
— Ádám A., Tátrai M. R., Varga G.: Can help the 

bright spot in the interpretation of a shallow 
conductivity anomaly?

— Kis M., Prácser E„ Dobróka M. Generalized series 
expansion (GSE) method used in the simultaneous 
inversion of magnetotelluric data

— Koppán A., Fenyvesi A., Szarka L., Wesztergom 
V.: Electric potential difference monitoring on a living 
tree

— Szalai S„ Szarka L.: Electric and magnetic 
parameter sensitivity maps for studying DC and long- 
period MT anomalies

— Szalai S„ Szarka L.: Geoelectrical null arrays

— Ubránkovics Cs„ Menvielle M., Szarka L„ 
PlNCON J-L., Tarits P.: A network method for 
induction studies using magnetometer data

— Zhdanov M., Golubev N., Hursán G.: Rapid 3D 
inversion of array MT data

Különös érdeklődésre tarthatnak számot a konferencia
kötetben hozzáférhető összefoglaló előadások:
— G. Nover: Electrical properties of crustal and mantle 

rocks — a review
— Christopherson K. R.: EM in the 21st century — 

Looking for oil, gas and water
— Sheard S. N., Brand E., Ritchie T.: Industry 

applications of EM — base metal and environment
— Ledo J.: 2D versus 3D magnetotelluric data 

interpretation
— McPherron R. L.: Magnetic pulsations: their sources 

and relation to solar wind and geomagnetic activity
Megítélésem szerint ezen a konferencián elsősorban a 

háromdimenziós értelmezés, s annak a kétdimenziós értel
mezéssel való helyettesíthetősége került különösen előtér
be. Szembetűnő volt továbbá a magnetotellurika és az 
egyéb elektromágneses-geoelektromos módszerek kapcso
lódási pontjait célzó tanulmányok viszonylag nagy száma 
is. Feltétlenül megemlítendő az a több ízben is felbukkant 
(szerintem inkább kívánságként, mint megvalósítható lehe
tőségként elhangzott) észrevétel, miszerint az elektromág
neses indukciós kutatóknak az elektromágneses fajlagos 
ellenállás megadása helyett lépniük kellene a még egyér
telműbb földtani értelmezés felé.

A szervezők különféle alapítványoktól rengeteg anyagi 
támogatást szereztek, az egyhetes konferencia regisztrációs 
költségét 150 USD-re sikerült leszorítani. Mindennek kö
szönhetően nem reprezentatív külsőségek, hanem tudomá
nyos elmélyültség és természetes jókedv jellemezték végig 
az egy hetet. A fiatalok számára a konferencia előtti héten 
észak-amerikai cégek müszerbemutatót is tartottak.

A rendezők jó néhány szervezési hibát is elkövettek, s 
egyikük-másikuk döbbenetesnek minősíthető. Számítógép
imádatuk például alaposan visszaütött: a vasárnap délelőtt 
elkezdődött regisztrálás egészen péntekig elhúzódott, s 
elképzelhető az európaiak elképedése annak a bejelentés
nek a hallatán, hogy a számlákat majd később, e-mailen 
fogják megküldeni. Meglepően nagy volt az időveszteség a 
PowerPoint-os bíbelődések miatt is. Az amerikaiak — 
egyébként szeretetre méltó és szakterületüket kiválóan 
művelő kollégák — mindezek ellenére rendületlenül (csö
könyösen?) hittek az általuk kigondolt rendszer tökéletes
ségében.

A hatnapos rendezvény közepe táján tanulmányi kirán
duláson vettünk részt, amelyen pueblo indián emlék
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helyekkel (a Bandelier Nemzeti Parkkal) és Los Alamossal 
ismerkedtünk. (A Los Alamos-i űn. Bradbury Tudományos 
Múzeum az atombomba elkészítésének állít emléket. A 
moziteremben bemutatott film azzal kezdődik, hogy 
Einstein és három magyar: Szilárd Leó, Neumann Já
nos, Teller Ede levélben hívják fel az Egyesült Államok 
elnökének figyelmét az atombomba elkészítésének lehető
ségére és szükségességére.)

A hazafelé út bizony az ötből négyünk tűrőképességét 
alaposan próbára tette: a denveri járat sem szombat délután, 
sem vasárnap reggel nem volt képes elhagyni az 
Albuquerque-i repülőteret, ugyanis a fedélzeti számítógép 
mindannyiszor hibaüzeneteket jelzett, valahányszor be 
akarták kapcsolni a hajtóművet. 24 órás késéssel értünk 
haza, sokféle tapasztalattal gazdagodva, holtfáradtan, s ami 
a lényeg: biztonságilag többszörösen, alaposan átvizsgálva.

Az elektromágneses indukciós (túlnyomórészt magneto- 
tellurikus) közösség ügyeit kezdettől fogva egy választott 
bizottság intézi. Miután a dél-amerikai Ana Osella várat
lanul lemondott alelnöki megbízatásáról, helyette a német 
Andreas Junge lett Pascal Tarits (a jelenlegi elnök) he
lyettese, a bizottság következő elnöke. Ana Osella bizott
sági tagsági helyére egy másik argentin hölgy, Claudia 
Sainato került. A nyolc éves megbízatás lejártával a japán 
Yoshi HONKURA-t Yashuo Ogawa, a Közép-Európát eddig 
képviselő Szarka Lászlót Vladimir Szemenov (Lengyel- 
ország) váltja fel a bizottságban.

2004-ben India (valószínűleg Hyderabad), 2006-ban pe
dig egy katalán kisváros (Vic) lesz az indukciós konferen
cia helyszíne.

Szarka László

3. BALKÁN GEOFIZIKAI KONGRESSZUS ÉS KIÁLLÍTÁS
Szófia, 2002. június 24-28.

A Balkán Geofizikai Társaság (BGS) Szófiában tartotta 
3. rendes kongresszusát és a hozzá kapcsolódó szakmai 
kiállítást 2002. június 24-28. között. A házigazda szerepét 
betöltő Bulgár Geofizikai Társulat (BgGS) az eseményt 
mind az általános, mind az alkalmazott geofizikai terén 
szilárd alapokon álló nemzetközi szakmai fórumként szer
vezte meg. A 3. BGS-kongresszus folytatta az athéni első 
(1996) és az isztambuli második kongresszus (1999) jó 
hagyományait. A rendezvényt az EAGE mint fő szponzor 
és az SEG mint társ szponzor támogatta.

A rendezvényt megnyitó ülésen a nyitóbeszéd után, 
amelyet a BGS és a BgGS elnöki tisztét betöltő Petar 
Stavrev professzor mondott el, a tagegyesületek képvise
lői — Vilson Bare professzor, az Albán Geofizikai Társu
lat elnöke, dr. George SlDERIS, a Hellén Geofizikai Unió 
elnöke, Paul Georgescu professzor, a Geofizikusok Ro
mániai Társaságának elnöke és Ruchan Yilmaz, a Geofizi
kus Mérnökök Törökországi Kamarájának alelnöke — 
köszöntötték a kongresszus résztvevőit. Utánuk dr. Hel
muth Gaertner, az EAGE volt elnöke, Walter Lynn, az 
SEG elnöke és az EAGE PACE Alapítványa, illetve a 
Magyar Geofizikusok Egyesülete képviseletében jelenlévő 
dr. Bodoky Tamás mondtak üdvözlőbeszédeket. A szóno
kok mindnyájan hangsúlyozták a nemzetközi együttműkö
dés növekvő fontosságát a geofizikai alkalmazások, mód
szerek és technológiák terén.

A kongresszus szakmai programja a 14 félnapos előadó
ülésen elhangzó előadásokon túl magában foglalt még egy 
szimpóziumot, amely a Balkán régió geodinamikájával 
foglalkozott, egy munkatalálkozót a régészetben alkalma
zott geofizikai módszerekről, egy kerekasztal-megbeszélést 
a Balkán szeizmikus hálózatáról és az EAGE és az SEG 
közös úgynevezett DISC kurzusát, amelyet dr. Leon 
Thomsen tartott a szeizmikus anizotrópiáról. A kongresz- 
szusra összesen 420 szerző több mint 200 előadással je
lentkezett.

A kongresszus üléseinek témái, amelyek napjaink geofi
zikai kutatásainak széles spektrumát tükrözték, a Föld 
belsejének kutatásától a szénhidrogén- és érckutatáson, a 
különböző sekély-geofizikai vizsgálatokon, az űrgeofizikán 
és az elméleti kutatásokon át egészen a modern technológi

ák és gyakorlati hatékonyságuk módszertani vizsgálatáig 
terjedtek. A konferencia a geofizika legkülönbözőbb ágaira 
szakosodott kutatóknak és mérnököknek lehetőséget terem
tett eredményeik bemutatására, illetve a velük kapcsolatos 
közvetlen reakciók megismerésére és azok kötetlen formá
ban történő megbeszélésére. A Balkán geodinamikájával 
foglalkozó szimpózium jelentős kollektíváit vonzotta azok
nak a szerzőknek, akik bemutatták a Balkán különböző 
területeinek és geológiai szerkezeteinek dinamikus folya
mataira vonatkozó legújabb eredményeiket. Különös érdek
lődés övezte a régészeti geofizikát, mert a Balkán régió 
jellegénél fogva gazdag az ilyen jellegű kulturális örökség
ben. A több mint 20 előadást felvonultató munkatalálkozó 
fő témája az archeomágneses kronológia és az ősi települé
sek geofizikai kutatása volt.

A szakmai kiállítás nem volt olyan nagy, mint egy 
EAGE vagy SEG kongresszusain, de egész vonzó volt és 
jól elrendezett. Az OilField Services ZN Hannover 
Schlumberger Gmbh, a Hampson-Russell Software 
Services Ltd., az Anschutz Bulgaria Ltd., a TerraMentor 
E.E.I.G., csakúgy, mint az EAGE, SEG, BGS és mások, 
nagyon érdekes anyagokat mutattak be tevékenységükről. 
A Schlumberger egynapos kereskedelmi bemutatóját sok 
szakember nézte végig, nemcsak geofizikusok, de geológu
sok, olaj mérnökök és mások is.

Az elhangzott előadások Absztrakt Könyve és a kong
resszus programja az EAGE anyagi segítségével készült el. 
Számottevő segítséget kapott a rendezvény Bulgária Kör
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumától, valamint geo
fizikai cégektől is, mint pl. az Anschutz Bulgária Ltd., 
GeoLINT Ltd. Sofia, REXIMseis Ltd. Sofia, Consortium 
Geokomplex Ltd. Sofia és mások.

A szófiai 3. BGS kongresszus és kiállítás gazdag volt 
egyéb eseményekben is. A kongresszus alatt tartották a BGS 
elnökségének, végrehajtó bizottságának, az újonnan alakult 
Geofizikai Oktatás Tanácsának, a „Journal of the Balkan 
Geophysical Society” szerkesztőbizottságának és végül a 
BGS tanácsának gyűléseit. A BGS alapszabályának fontos 
módosításait illetve kiegészítéseit tárgyalták és határozták el, 
azért, hogy a BGS mind szakmai, mind földrajzi tekintetben 
nyitottabbá váljon. A Magyar Geofizikusok Egyesületének
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felvételi kérelmét elbírálva a BGS tanácsa egyhangú szava
zással teljes jogú tagjának vette fel az MGE-t.

A 3. BGS kongresszus és kiállítás Szófiában sikeres geo
fizikai rendezvénynek bizonyult nemcsak szakmai és szerve
zési szempontból, hanem azért is, mert az együttműködés és 
a barátság légkörét teremtette meg. A BGS a társulatok, 
illetve egyesületek társulata, ami különleges jelleget ad a 
tagjai közötti kapcsolatnak és lehetőséget nyújt a regionális 
vagy még szélesebb körű szakmai együttműködésre.

Napjaink geofizikája egyre inkább domináns helyet fog

lal el a Földnek mint bolygónak, mint a természeti kincsek 
forrásának és mint környezetünknek a vizsgálatában. A 
kongresszuson megtartott előadások, és az egész program 
megmutatta a részt vevő geofizikusok alkotó kedvét és 
hozzájárult a jó minőség erősítéséhez a geofizika tudomá
nya és gyakorlata terén.

Prof. Dr. Petar Sztavrev, 
a BGS és a BgGS elnöke, a Mining and 

Geological University tanszékvezetője

GEO 2002 — MAGYAR FÖLDTUDOMÁNYI SZAKEMBEREK VI.
VILÁGTALÁLKOZÓJA

Sopron-Burgenland, 2002. augusztus 21-25.

„A mai magyar geofizikában 
az Eötvös Loránd Geofizikai In
tézeté a vezető szerep ” — ezzel 
a kissé provokatív mondattal 
kezdtem meg a GEO 2002 kon
ferencián a geofizikai szekcióról 
szóló összefoglalómat. A kije
lentést az indokolta, hogy a 

világtalálkozón a geofizika témakörében bemutatott 16 
előadásból (12 szóbeli és 4 poszter) 9 szerzője ELGI-s 
kolléga volt. A megjegyzéssel természetesen Intézetünknek 
akartam reklámot csinálni. A kijelentés megismétlésével a 
Magyar Geofizikában már inkább a többi hazai geofizikus 
kollégát szeretném aktivizálni, felhívni figyelmüket erre a 
kétévente megrendezésre kerülő eseményre. Ez ugyanis 
kiváló alkalmat teremt arra, hogy a magyar származású, a 
világ bármely részén élő földtudományi szakemberekkel 
kapcsolatba kerüljünk, megismerjük tevékenységüket, 
eredményeiket és természetesen őket magukat is.

Bizonyára sokan nem tudnak még arról, hogy a 
HUNGEO Bizottság 1996-ban alakult KOMLÓSSY György 
kezdeményezésére. Az a fő célkitűzése, hogy a világ bár
mely táján élő, szétszóródott, földtudománnyal foglalkozó 
magyar szakemberek részére fórumot, találkozási lehetősé
get teremtsen. A bizottságban a geofizikusokat a kezdetek
től Verő László képviselte, az ő helyét vettem át 2002-től. 
A HUNGEO feladatainak szervezését a Magyarhoni Föld
tani Társulat vállalta magára, de a munkában az öt társ
egyesület is közreműködik. Ezek:
— Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési 

Társaság,
— Magyar Földrajzi Társaság,
— Magyar Geofizikusok Egyesülete,
— Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat,
— Magyar Meteorológiai Társaság.

A találkozási lehetőséget az először évente, majd kétéven
te (1996-ban Budapest-Balatonalmádi-Vörösberény, 1997- 
ben Erdély-Csíkszereda-Csíksorniyó, 1998-ban Budapest, 
1999-ben Kelet-Szlovákia-Káipát-Ukrajna, 2000-ben Pilis- 
csaba, 2002-ben Sopron-Burgenland) megrendezett konfe
renciák teremtik meg. Természetesen, a résztvevők orszá
gonkénti megoszlása nagyjából tükrözi az egyes országok
ban élő magyarok létszámarányát is. Idén Sopronban 176 
résztvevő regisztráltatta magát: 7 fő Ausztriából, 1 Finnor
szágból, 2 Franciaországból, 1 Hollandiából, 4 Jugoszláviá

ból, 45 Romániából, 1 Svájcból, 1 Szlovákiából, 5 Ukrajná
ból, 1 az Egyesült Államokból és 108 Magyarországról. A 
hivatalos nyelv a magyar volt — néhány előadás német 
nyelven hangzott el, magyar fordítással.

A gánti bauxitbánya tanösvényén

Hagyományosan a konferencia kirándulással kezdődik 
és végződik. így augusztus 21-én két autóbusz indult Bu
dapestről, a Batthyány térről Sopronba, útba ejtve a gánti 
bauxitbánya múzeummá alakított külfejtését, a pannonhal
mi apátságot és a celldömölki Ság hegy bazaltbányáját. A 
„nemzetközi” társaság a Ság hegyi trianoni keresztnél a 
magyar és a székely himnusz eléneklésével kezdett össze
hangolódni. A szakmai véleménycsere és vita már az autó
buszban megkezdődött, a földrajzi nevek használatáról 
hangzottak el észrevételek. A kérdés elsősorban a határon 
túli területek helységneveinek említésénél problematikus.

A hivatalos megnyitóra csütörtökön került sor, ahol KOR
PÁS László, a HUNGEO Bizottság elnöke üdvözölte a megje
lenteket, majd Gimesi Szabolcs, Sopron polgármestere, Fa
ragó Sándor, a házigazda Nyugat-Magyarországi Egyetem 
rektora, valamint BREZSNYÁNSZKY Károly, a Magyarhoni 
Földtani Társulat — mint főszervező — elnökének köszöntői 
után akadémikusok és egyetemi tanárok mellett doktoran- 
duszok is szóhoz jutottak a plenáris ülésen. A konferencia 
szerteágazó témáiból tartottak egy-egy mindenki számára 
érthető, ugyanakkor szakmailag is magas színvonalú előadást. 
A sort MESKÓ Attila, az MTA főtitkárhelyettese Magyaror
szág és a Kárpát-medence környezeti gondjai című előadása 
nyitotta meg. MÉSZÁROS Ernő a hazai levegőkömyezetről,
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Klinghammer István a földrajzi szemléltetés történetéről 
beszélt. Ezen az ülésen hangzott el még Jürgen Schön 
(Leoben) Fúrólyuk-geofizika a vízkutatásban és Rybach 
László (Zürich) Légi és terepi radiometrikus mérések összeha
sonlítása című előadása. Az ez évi konferencia alapgondolatát 
— Kelet és Nyugat határán — a helyszín sugallta, ugyanez 
érdekes gondolatmenetre inspirálta Hevesi Attilát. De hallhat
tunk előadást a magyar közlekedéspolitika katonai szempont
jairól, a vasfüggöny helyén kialakított Nemzeti Parkról, a 
geotermikus energia hasznosításának geokömyezeti követ
kezményeiről, hiperspektrális kísérleti mérésekről és Magyar 
László afrikai térképeiről is. Ritkán adódik alkalom arra, hogy 
a társtudományok ennyi jeles képviselőjét megismerhessük, és 
tudományos eredményeikről tájékoztatást kapjunk.

Pénteken szekciókra oszlott a társaság, öt teremben foly
tak az előadások, szekciónként 2CM-0 résztvevővel. Termé
szetszerűleg a legnagyobb létszámot a geológiai szekció 
vonzotta, de a geofizikusoknál is nagy számban voltak 
jelen. A meteorológusok — foglalkozási ártalom — órán
ként rögzítették hallgatóságuk létszámát.

A péntek reggeli szekcióülésen a következő témakörök
ből hangzottak el előadások: vízkutatás, sekély és mély 
talajvíz kutatása, védett barlangok kutatása, nehézségi 
erőtér vertikális gradiensének mérése, geofizikai adatgyűjtő 
építése, mélyszerkezet-kutatás és magnetotellurika össze
függései, földrengés-előrejelzés lehetőségei, vetőkutatás. A 
szerzők, ill. előadók az elhangzás sorrendjében: Nyári 
Zsuzsanna, Tildy Péter, W. Gruber, Ch, Schmid, 
Neducza Boriszláv, Pattantyús-Á. Miklós, Csapó Gé
za, Völgyesy Lajos, Merényi László, Ádám Antal, 
Varga Géza, Pogány András, Bajkay Péter. Az előadá
sokat nagy érdeklődés kísérte, számos hozzászólás hang
zott el.

A poszterek a megnyitástól kezdve láthatók voltak, de a 
program külön biztosított 40 percet arra, hogy a poszterek 
szerzőivel konzultálni lehessen.

A konferencia előadásainak kivonatát tartalmazó kötet 
az ELGI könyvtárában is megtekinthető.

A konferencia záró plenáris ülésén a szekcióelnökök 
röviden összefoglalták az elhangzott előadásokat. A 
HUNGEO elnökségének ülésével a szigorúan vett hivatalos 
rész befejeződött. A rejtélyes „Ш ” fantázianevű záró ki
rándulást az Ausztriában élő Bertha Sándor és Balog 
Zoltán szervezte. Szombaton Neunkirchenben egy felszá
molt csavargyár helyének környezetvédelmi ártalmatlanítá
sára láttunk példát. Igen nagy területen kell a szennyezett 
talajt kicserélni. A három különböző szennyeződést külön
böző módon lehet ártalmatlanítani, ezért pontos dokumen
tálással, állandó laboratóriumi ellenőrzés mellett folyik a 
talaj elszállítása, a káros anyagok mennyiségétől és fajtájá
tól függően különböző helyszínekre. A csavargyár helyére 
épülő kórház átadását 2004-re tervezik.

A Bad Vöslau-ban található ásványvíz tisztasága viszont 
annyira jó, hogy a forrásból feljövő víz azonnal palackokba 
tölthető (legfeljebb ízesítő anyagokat kevernek bele). Ha
mar kiderült, hogy szakmabeliek vannak a csoportban, 
többen kifogásolták, hogy a vizet ásványvízként forgal
mazzák, holott az ásványisó-tartalma nem éri el sem a 
magyar, sem a svájci norma szerinti minimális értéket. A 
palackozó üzem látogatása a helyi polgármester fogadása és 
a térség geológiáját ismertető előadás után kellemes ráadás 
volt, különösen a nagy melegben kapott ásványvizek miatt.

A kirándulás kulturális programja a fraknói vár (Burg 
Forchtenstein) megtekintése volt. Az Esterházy család 
birtokában lévő több száz éves várkastély a régi idők han
gulatát idézte, a kiállított kincsek mindenkit ámulatba ejtet
tek. Sajnos, mire Doborjánba (Raiding) értünk, Liszt Fe
renc szülőháza már zárva volt, csak kívülről róhattuk le 
tiszteletünket a nagy magyar zeneszerző emlékének.

Osztrák kollégáink szervezőkészségét bizonyította, hogy 
a Horitschonban kapott bűcsűvacsorán ismét egy polgár- 
mester vendégei lehettünk, aki szőlő- és bortermelő gazda
ként saját boraival vendégelte meg a társaságot. Nem volt 
csoda, hogy ismét számos magyar és erdélyi népdal, no 
meg egy-két bányászdal is felhangzott.

A konferencia résztvevői a Ság hegyi bazaltvulkán rétegsora előtt

A vasárnapi kirándulás Bécsbe vezetett, elsősorban azok 
kedvéért, akik még nem látták a császárvárost, melynek 
számos magyar emléke is van. Vezetőink, Nemes Ferenc 
és Schmuck András, ausztriai magyar kollégáink, szívvel- 
lélekkel, nagy szeretettel és barátsággal fogadtak minket. 
Az utolsó kirándulási célpont a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park és annak központja, Sarród-Kócsagvár volt. KÁRPÁTI 
László igazgató személyében arra láttunk példát, hogy 
hozzáértéssel és szakmaszeretettel milyen szép eredménye
ket lehet elérni a természet és a környezet védelmében. 
Gyönyörködhettünk a kócsagokban, láttunk magyar szürke 
marhákat és fekete bivalyokat, és a Hanság élővilágáról 
készített kiállítást is.

Mindazok részére, akik Ausztriába csak vízummal utaz
hatnak, „U2” kirándulási lehetőség is volt. Ennek útvonala 
Sopron-kőszegi-hegység volt, több geológiai megállóval, 
„kibúvással” — ahogy ezt egyetemista korunkban tanultuk. 
Erről többet, sajnos, nem tudok mesélni, mert tudomásom 
szerint geofizikus nem volt ebben a csoportban.

A beszámolóból kimaradt még két „szociális program”, a 
csütörtöki fogadás és a fakultatív péntek esti borkóstoló az 
ágfalvi Pálos-pincében. Mindkettő kiváló alkalmat teremtett 
a személyes kapcsolatok építésére, a határok ledöntésére, és 
természetesen a közös népdal kincsek felfrissítésére.

Említést szeretnék még tenni arról a problémakörről, 
ami a konferencián többször is felmerült, szinte minden 
nap valamilyen formában szóba került, ez a magyar hely
ségnevek használata itthon és a határon túl.

Végül csak az elismerés szavaival lehet illetni a Ma
gyarhoni Földtani Társulat szervezői munkáját, a konferen
cia igen gördülékenyen, nagyon precíz időütemezéssel, jól 
szervezetten zajlott le, a különböző országokból sok egyéni
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kívánsággal érkező vendégek gondjait Zimmermann Kata
lin és segítői a legmesszebbmenőkig igyekeztek figyelembe 
venni, és a problémákat megoldani.

Csak azt sajnáltam, hogy — visszautalva a bevezető 
mondatokra — mindezen élményekből a hazai geofizikus 
kollégák nagy része kimaradt. Pedig most, hogy az Egyesü
let kényszerűségből ritkábban rendezi meg a vándorgyűlé
seket, a HUNGEO konferenciái kiváló alkalmat teremtenek

arra, hogy a geofizikusok bemutassák eredményeiket, és 
ezenfelül még a társszakmákról is tájékozódhassanak. Ja
vaslom, hogy a 2004-re tervezett szegedi HUNGEO konfe
renciára és a csatlakozó szerbiai kirándulásra minél többen 
jöjjenek el.

Hegybíró Zsuzsanna

OTKA-PROJEKTEK BEMUTATÓJA
Az MTA Geofizikai Tudományos Bizottsága és a Ma

gyar Geofizikusok Egyesülete ez év őszén — immár har
madik alkalommal — megrendezi a geofizikai tárgyú 
OTKA-projektek seregszemléjét.

Az 1998-1999-2000-2001 -ben lezárult OTKA-
projektek bemutatójára

2002. november 15-én, pénteken 10 órai kezdettel 
az ELGI konferenciatermében (1145 Budapest, 

Kolumbusz u. 17-23.) kerül sor.

Minden projektvezetőtől kérjük, mutassák be poszteren 
eredményeiket, és tartsanak egy 5 perces összefoglaló elő
adást. A Magyar Geofizika — a korábbi alkalmakhoz hason
lóan — a 2-3 oldalas cikkeket különszámban jelenteti meg. 

Technikai feltételek:
Poszterméret: függőlegesen max. 2 m, vízszintes irány

ban lehet 1 m-nél szélesebb is.
Szóbeli előadás: digitális projektor, írásvetítő rendelke

zésre áll.
Magyar Geofizika cikk: a kézirat leadásának határideje: 

2002. november 15. Az ábrákkal együtt kb. 3 oldalas Word 
RTF vagy DOC fájlokat (1 Word-oldal 12-es betűméretben 
egyes sorközzel, fent 1,8 cm, lent 2,6 cm-es, oldalt 1,6 ern
es margókkal kb. 2/3 oldalnak felel meg a Magyar Geofizi
kában) elektronikusan kérjük eljuttatni TÓTH Lajosnak a 
tothl@elgi.hu címre. Az ábrákat JPG formátumban kérjük. 
Rövid angol nyelvű összefoglalót és angol címet is kérünk.

A bemutató részletes programja
10.00 Megnyitó

Pantó György, az MTA rendes tagja, a X. osztály elnöke, 
Kollár László Péter, az MTA levelező tagja, az OTKA 

Élettelen Természettudományi Kollégium elnöke.

10.15-12.15 Délelőtti poszterismertető előadások

Elnök• Meskó Attila, az MTA rendes tagja, az MTA főtit
kárhelyettese

Verő József, az MTA levelező tagja (MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóintézet): Mágneses erővonalak és 
whistler-ductok (T019568, 1996-1999)

SÁTORI Gabriella kandidátus (MTA Geodéziai és Geofizi
kai Kutatóintézet): A Föld-ionoszféra hullámvezető 
vizsgálata (T023111,1996-2000)

Székely Balázs (ELTE TTK Geofizikai Tanszék): Auto
matikus whistlerdetektáláson alapuló gyors magneto- 
szféra-monitorozó eljárás kifejlesztése (F019271, 1996— 
1999)

Ádám Antal, az MTA rendes tagja (MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóintézet): A Kárpáti ív/Pannon

medence elektromos mélyszerkezetének kutatása 
(EUROPROBE subprojekt) (T014882, 1995-1998)

Ádám Antal, az MTA rendes tagja (MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóintézet): A Kárpát-Pannon-medence 
földkérgének elektromos szerkezete és fizikája a magneto- 
tellurikus leképezési módszereinek fejlesztésével (EURO- 
PROBE/PANCARD1 Project (T029443, 1999-2001)

Nemesi László dr. (Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi
zikai Intézet): A Dunántúl tellurikus térképének létreho
zása (T024097, 1997-1999)

POSGAY Károly DSc. (Magyar Állami Eötvös Loránd Geo
fizikai Intézet): A törésrendszerek törvényszerűségeinek 
kutatása mélyreflexiós eredmények felhasználásával 
(T019950, 1996-1999)

MÁRTONNÉ Szalay Emőke DSc. (Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet): A Dunántúli-középhegység 
mozgásai a harmadkorban a környezetében lévő tektoni
kai egységekhez képest: komplex paleomágneses vizsgá
latok (T022119,1996-2000)

Horváth Ferenc kandidátus (ELTE TTK Geofizikai Tan
szék): Kvantitatív neotektonika (T019393, 1996-1999)

Redlerné Tátrai Marianna (Magyar Állami Eötvös Lo
ránd Geofizikai Intézet): A Dunántúli-középhegység 
mély szerkezeti felépítésének szintézise (T017365, 1995— 
1998)

Kiss Bertalan dr. (Magyar Olaj- és Gázipari Rt.): Magyar- 
ország legelterjedtebb litosztratigráfiai egységeinek 
mélyfúrási geofizikai jellemzése (T026370, 1999-2001)

Bodri Bertalan kandidátus (ELTE MTA Geofizikai Tan
széki Kutatócsoport): Földrengések fraktálanalízise 
(T022954, 1997-1998)

WÉBER Zoltán kandidátus (MTA GGKI Szeizmológiai 
Obszervatórium): Reflexiós szeizmikus tomográfia 
(F019277, 1996-1999)

Cserepes László DSc. (ELTE TTK Geofizikai Tanszék): A 
földköpeny termikus konvekciójának numerikus vizsgá
lata a szeizmikus tomográfia legújabb eredményeinek 
tükrében (T026630, 1998-2001)

Kis Károly kandidátus (ELTE TTK Geofizikai Tanszék): 
Gravitációs és földmágneses mérési adatok inverziója 
(T025799, 1998-2001)

Ormos Tamás kandidátus (ME Geofizikai Tanszék): 
Üregkutatás geoelektromos és szeizmikus módszerekkel 
(T025370, 1999)

Pethő Gábor kandidátus (ME Geofizikai Tanszék): 
Felszínközeli inhomogenitások geofizikai kimutatható- 
sági vizsgálata modellezési eljárásokkal (T030532, 
1999-2001)

Túrái Endre kandidátus (ME Geofizikai Tanszék): Az IP- 
adatok TAU-transzformációját felhasználó, környezet
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vizsgálati célú módszer fejlesztése (T022694, 1998— 
1999)

Hozzászólások

12.15-14.00 A poszterek megtekintése 

14.00-15.15 Délutáni poszterismertető előadások 

Elnök: Takács Ernő DSc.
MÁRTON Péter, az MTA levelező tagja (ELTE TTK Geofi

zikai Tanszék): A Tisza egység a harmadkorban: 
paleomágnesesség és tektonika (TO 17008, 1995-1998) 

MÁRTON Péter, az MTA levelező tagja (ELTE TTK Geofi
zikai Tanszék): Archeomágneses keltezés (T019282, 
1996-1999)

Ádám Oszkár kandidátus (Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet): A felszíni szeizmikus zavarhullámok 
II. (T026415, 1998-2000)

KOVÁCS Valéria (ELTE TTK Környezetfizikai Tanszékcso
port): Környezetszennyezettség vizsgálata a távérzékelési 
spektrális és atom-emissziós spektroszkópiai módszerek 
együttes alkalmazásával (T015499, 1996-1999)

Fejes Imre (Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet): Geofizikai eredmények hasznosítása a talajme
chanikai vizsgálatokban (T017574, 1996-1999)

Takács Ernő PhD. (Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi
zikai Intézet): Az AVO analízis fejlesztése a hazai föld
tani kutatási feladatok figyelembevételével (T025609,
1998-2000)

Drahos Dezső kandidátus (ELTE TTK Geofizikai Tan
szék): Regionális felszín alatti vízáramlási rendszerek 
kutatása laza üledékes medence területeken komplex

geofizikai módszerek felhasználásával (T026633, 1998—
2001)

Kovácsvölgyi Sándor (Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet): Statisztikai módszerek alkalmazása 
felszíni geofizikai adatok együttes értelmezésében 
(T026515, 1998-2001)

AndráSSY László dr. (Magyar Állami Eötvös Loránd Geo
fizikai Intézet): Geológiai mintákon mért lézer-indukált 
plazma atom emissziós spektrumokból számított szelvény, 
illetve terület menti elem koncentráció eloszlások elméleti 
és statisztikai vizsgálata (T025226, 1998-2000)

SZŰCS Péter kandidátus (ME Alkalmazott Kémiai Kutató- 
intézet): Telepállapotú és felszíni kőzetfizikai paramé
terek kapcsolatának vizsgálata (F022665, 1997-1999)

Hozzászólások

15.15-16.00 A poszterek megtekintése

16.00-16.30 Hozzászólások

16.30 Zárszó (Meskó Attila, Takács Ernő)

Szarka László, az MTA 
Geofizikai Tudományos Bizottság elnöke

Bodoky Tamás, 
a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnöke 

Gyulai Ákos, az MTA 
Geofizikai Tudományos Bizottság titkára

Márton Péter, az MGE 
Tudományos és Oktatási Bizottság elnöke

SZABADVÁRY LÁSZLÓ MISKOLCI KITÜNTETÉSE

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara dr. 
SZABADVÁRY László nyugalmazott főosztályvezető részére

Pro Facultate Rerum Metallicarum
kitüntetést adományozott a Geofizikai Tanszék javaslatára. 
A kitüntetést dr. В OHM József, a Kar dékánja adta át a 
tanévnyitó ünnepségen az alábbi indoklással:

Dr. SZABADVÁRY László a Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet főosztályvezetőjeként je 
lentősen hozzájárult az ELGI és a Miskolci Egyetem 
Geofizikai Tanszéke közötti szakmai-tudományos

együttműködés kialakításához. Meghívott előadó
ként évtizedeken át közreműködött az elektromágne
ses kutatómódszerek oktatásában, az ipari gyakorlat 
megismertetésében.

A kitüntetéshez a tagtársak nevében is őszintén gratu
lálunk.

Gyulai Ákos,
az MGE Észak-magyarországi Csoportjának

elnöke

STEPHAN MÜLLER-KONFERENCIA

Az European Geophysical Society a Déli-Kárpátokban, 
a Retyezát hegyekben rendezi 4. Stephan Müller- 
konferenciáját Geodynamic and tectonic evolution o f the 
Carpathian Arc and its Foreland címmel 2003. május 31- 
június 7. között.

Érdeklődni lehet:
Dr. D. Ioane vagy dr. V. Macanu 
University of Bucharest, Dept, of Geophysics 
6 Traian Vuia Street

RO-70139 Bucharest 1 
PO 37, Romania 
E-mail: ioane@gg.unibuc.ro 
vagy mocanu@gg.unibuc.ro
A konferencia honlapja: www.gg.unibuc.ro/mueller2003 
Fax: +40-1-211 3120

Tóth Lajos
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