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DR. MÜLLER PÁL 75 ÉVES

75 éve, 1932. május 7-én született Müller Pál a Sal
gótarján közelében levő Baglyasalján. Ebből az alkalom
ból köszönti a Magyar Geofizikusok Egyesülete és az 
ELGI régi és új kollektívája dr. MÜLLER Pált, az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet 1990-ben nyugdíjba vonult 
igazgatóját.

Elemibe Baglyasalján, középiskolába Salgótarjánban, 
geofizikus mérnöki szakra Dnyepropetrovszkban járt. 
1955-ben kitüntetéssel szerezte meg diplomáját. Az ELGI- 
hez került. Itt és a katonaságnál is csak rövid ideig volt: 
1955 végén a Pécsi Uránbánya Vállalatnál helyezkedett el. 
Bakonyán dolgozott üzemi geofizikusként, majd a Mecseki 
Ércbányászati Vállalat főgeofizikusának nevezték ki. Le- 
ningrádban, a Bányászati Főiskolán volt aspiráns 1959-től 
1960-ig. A földtani (geofizikai) tudományok kandidátusa 
lett.

1965. január 1-én bízták meg az ELGI vezetésével. 
Igazgatósága alatt az ELGI hazai és külföldi nyersanyag- 
kutatásai, módszer- és műszerfejlesztései, tudományos 
kutatásai, földtani-geofizikai intézményekkel, továbbá mű
szerfejlesztő és gyártó vállalatokkal folytatott együttmű
ködése, hazai és nemzetközi kapcsolatai és elismertsége, 
gazdasági teljesítménye, létszáma, elhelyezése és felsze
reltsége töretlenül fejlődött. Az eredmények MÜLLER igaz
gató akadályt nem ismerő irányításának és az ELGI-kollek- 
tíva lelkes munkájának voltak köszönhetők.

A szénhidrogén-, a szén-, a bauxit- és színesére-, a víz- 
és mérnökgeofizikai kutatások területi témafelelősök irá
nyításával, több módszer alkalmazásával folytak. A kutatá

si jelentéseket a felhasználó intézmények folyamatosan 
kapták és saját (pl. fúrási) eredményeikkel kiegészítve az 
ELGI kutatóival megvitatták. A kutatások folytatásánál, 
majd a módszer- és műszerfejlesztési feladatok kitűzésénél 
ennek az együttműködésnek a tapasztalatait az ELGI jól 
hasznosította.

A hazai és külföldi kapcsolatok a módszer- és műszer- 
fejlesztés szinte minden ágában gyümölcsözőnek bizonyul
tak. A hazai szénhidrogénipar szakembereinek együtt
működése mind az analóg, mind a digitális műszerek fej
lesztésénél nagy segítséget jelentett. Hatásossága a szeiz
mikus és a mélyfúrás-geofizikai műszerek kifejlesztésénél 
különösen jelentős volt. A hazai számítógép-fejlesztő intéz
ményekkel és gyárakkal szoros együttműködés alakult ki. 
A szovjet és német kutatóhelyekkel és vállalatokkal a mun
kamegosztás a számítógépes feldolgozás, továbbá a digitá
lis és számító-gép-vezérelt szárazföldi és tengeri kutatóesz
közök létrehozásának nélkülözhetetlen eleme lett. A keleti 
térség első vibroszeiz rendszerének beszerzését is elősegí
tette egy amerikaiakkal történő műszerátalakítás. A sújtó
légbiztos bányaszeizmikus berendezéseknél a német ta
pasztalatok bizonyultak hasznosnak.

MÜLLER Pál reális helyzetfelismerésének köszönhetően 
1970-ben felépült az ELGI központi épülete. Ez koncentrált 
elhelyezést és egy számítóközpont megvalósítását, vala
mint speciális továbbfejlesztését is lehetővé tette, amely az 
intézet fejlődésére döntő hatással volt.

Visszatekintve fontosnak látszik az a piacorientált fel
ismerés is, hogy a geofizika a terepi és műszerkutatási 
eredményeket rugalmasan hasznosító kisszériás műszer- 
gyártást is igényel. Impozáns volt az a térkép, amely mu
tatta, hogy a nyolcvanas évekre az ELGI a kontinensek 
többségére, rengeteg országba szállított berendezéseket. 
Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az ELGI gárdája több or
szágban végzett nyersanyagkutatásokat és szakértői tevé
kenységet.

MÜLLER Pál és a magyar geofizika elismertségét bizo
nyítja az is, hogy 1985-ben a European Association of 
Exploration Geophysicists szimpóziumát Molnár Károly- 
lyal együtt Budapesten szervezhették meg.

Dr. MÜLLER Pál nyugdíjba vonulása óta is figyelem
mel kíséri és segíti az ELGI és a magyar geofizika tevé
kenységét. Szeretnénk, ha számos unokájának patronálása 
mellett a továbbiakban is ugyanígy jutna ideje arra a kol
lektívára, amelynek életét sok-sok éven át oly lelkesen 
irányította.

Posgay Károly
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A GEOPHYSICAL PROSPECTING 2007. ÉVI 
SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSE

London, 2007. június 12-13.

A Geophysical Prospecting évente egyszer, az EAGE- 
meetinghez kapcsolódóan tart szerkesztőbizottsági ülést. A 
folyóirat motorja — Aldo Vesnaver főszerkesztő mellett, 
akinek megbízatása 2006 júniusában, a bécsi EAGE- 
konferencia alatt tartott soproni ülésen kezdődött — 
Wendel van Sluis technikai szerkesztő, aki 2006 októbe
rében került jelenlegi munkakörébe. Az új főszerkesztő a 
folyóiratban közölt cikkek színvonalának szigorú tartása 
mellett a publikációs folyamat hatásfokának növelését 
jelölte meg fő célkitűzésként.

A kéziratok elutasításának aránya 60 százalékos, tehát 
valóban csak a tudományosan új és gyakorlatilag is haszno
sítható eredmények kerülnek benne közlésre. A folyóirat 
impakt faktora (http://scientific.thomson.com/isi/) a 2003- 
as mélypontot jelentő 0.464-es értékről egyenletesen nő 
(2004: 0.649, 2005: 0.717, 2006: 1.04); az elektronikus 
cikk-letöltések száma ugyanakkor rohamosan növekszik. 
Az éves oldal számot 900 körül, a cikkek számát pedig évi 
60 körül tervezik tartani. A bírálati idő a Prospectingnél az 
utóbbi két évben két ütemben csökkent jelentősen: először 
akkor (140-ről kb. 90 napra), amikor a korábbi főszerkesztő 
a főszerkesztő-helyetteseknek (Deputy Editor) tématerüle
tükön a főszerkesztővel (Editor-in-Chief, EIC) megegyező 
jogokat adott, másodszor (90-ról 50 napra) Wendel VAN 
Sluis munkába állását követően. Ő egy igazi profi szemlé
letet, ugyanakkor hallatlan lelkesedést vitt bele a munkába: 
a határidő közeledtében könyörtelenül küldi emlékeztetőjét 
az aktuális teendőkre.

A Geophysical Prospecting előállítása a Manuscript 
Central folyóirat-szerkesztő szoftveren alapul, amely ma 
már szintén sokkal hatékonyabb, mint 1-2 évvel ezelőtt 
volt. A http://mc.manuscriptcentral.com/gp webhelyre 
elektronikusan benyújtott kéziratokat a tématerülettől füg
gően valamelyik Deputy Editor veszi kezelésbe. A Deputy 
Editor kijelöl egy Associate Editort (társszerkesztőt), aki 
általában két bíráló alapján fogalmazza meg javaslatát a 
kéziratról, és a végső döntést a Deputy Editor mondja ki, az 
Editor-in Chief jóváhagyásával. (Az egymást is ellenőrző, 
többlépcsős bírálatoknak köszönhetően a színvonalon aluli 
cikkek mind kiesnek a rostán.)

A cikk elfogadását nyelvi lektorálás követi, majd a fájlok 
a Blackwell kiadóhoz kerülnek, ahol elkészítik és a szerző

höz elektronikusan eljuttatják a kefelenyomatot. A szerző és 
az EIC esetleges javításait a Prospectingnél egyesítik, a 
kiadó elvégzi a javításokat, majd a kézirat még átesik egy 
utolsó szerkesztőségi ellenőrzésen. A kész cikket elektroni
kusan megjelentetik, s ezzel a kézirat — habár a kinyomtatás 
még csak ezután történik — publikációvá válik.

A Geophysical Prospecting gyakoribb (havi) megjele
nést tervez, célul tűzte ki a publikációs idő további rövidí
tését, és szorgalmazni kívánja a kifejezetten gyakorlati 
vonatkozású dolgozatok arányának növelését. (Viszonylag 
kevés: mindössze 20-25 százalékos az iparban dolgozó 
szakemberektől beérkező kéziratok száma.)

Wendel VAN Sluis beszámolójából arról értesülhettünk, 
hogy az elektronikus változat előfizetői aránya 2006-ról 
2007-re 6%-kal nőtt, nő, a nyomtatott változaté 5%-kal 
csökkent.

A Geophysical Prospecting ún. „OnlineEarly” web-es 
közzétételének jellegzetességei: (1) a cikk aktív HTML 
linkekkel kereshető, (2) folyóirathű PDF formátumban 
letölthető. „OnlineEarly” változatban a Geophysical Pros- 
pecting-cikkek 2007 tavaszától kezdve jelennek meg. (E 
kapcsolatot kissé körülményes megtalálni: a Geophysical 
Pro specting http: //w w w .blackwell- synergy. com/l oi/gpr
honlapján, a „List of issues” alatt bukkanhatunk rá.)

A közeljövőben — amerikai folyóiratok mintájára — 
ún. DOI-vel (Digital Object Identifier, http://dx.doi.org/) is 
ellátják a cikkeket. Eme elektronikus dokumentum
azonosító használatával a publikációk a web-en megkeres
hetők (OnlineEarly- és folyóirat-fázisban egyaránt), és az 
ún. CrossRef szolgáltatás révén bármelyik, kiadóknál törté
nő hivatkozás megtalálható. A nyomtatott változat meg
jelenésekor a web-en az elektronikus fájl kicserélődik: a 
cikk természetesen ugyanaz marad, csak megjelennek a 
nyomtatott változat bibliográfiai adatai is. A jelek szerint 
előbb-utóbb minden komoly folyóirat kénytelen lesz ebbe a 
rendszerbe bekapcsolódni.

A folyóirat várja a színvonalas kéziratokat, és örömmel 
veszi a magyar geofizikusok bekapcsolódását a bírálati és 
szerkesztői munkákba.

Szarka László 
Deputy Editor, Geophysical Prospecting

AZ EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Fővárosi Bíróság az általa 8.Pk.64305 nyilvántartási 
számon (1990. november 30.) bejegyzett Eötvös Loránd 
Geofizikai Alapítványt az 1997. évi CLVI. tv. 22. § (3) be
kezdés alapján 12.Pk.64305/6. nyilvántartásba vételi számon 
(1999. december 8.) közhasznú szervezetté minősítette. A 
közhasznú szervezet a fent megnevezett törvény 19. § (1) 
bekezdés alapján köteles, éves beszámolójának jóváhagyá
sával egyidejűleg, közhasznúsági jelentést készíteni.

Számviteli beszámoló
A 219/1998 (XII. 30.) kormányrendelet szerint az Ala

pítvány egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett. A 
hivatkozott rendeletnek megfelelően elkészítettük, és mel
lékeljük a beszámoló alapjául szolgáló 2006. évi mérleget 
és eredmény kimutatást.
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A költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány nem részesült költségvetési támogatásban 
a beszámolási időszakban.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon változását mutatja be a mellékelt táblázat, 
amely a mérleg forrásoldalának a 219/1998 (XII. 30.) sz. 
kormányrendelet szerinti tagolásában készült. A táblázat 
bemutatja az Alapítvány forgóeszközeinek és saját tőke- 
állományának — beleértve az alapítói vagyon mértékét is 
— helyzetét 2006. december 31. állapot szerint. Értékpapír
jaink 21,6%-ban kamatozó kincstárjegyekben, 60,8%-ban 
K&H Bank által kezelt alacsony kockázatú alapokban és 
17,6%-ban a K&H Bank által kezelt kockázatot hordozó 
alapban történt befektetéseket testesítenek meg.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, ame
lyek az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott 
célok megvalósításával kapcsolatosak:
— Tudományos tevékenység, kutatás 1 310 610 Ft
— Nevelés, oktatás, képességfejlesztés 181 183 Ft
— Kulturális örökség megóvása 513 324 Ft
Összesen 2 005 117 Ft
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EGYSZERES KÖNYWITELT VEZETŐ ALAPÍTVÁNYOK 
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

1 l  о  o \q \ ÉV
Költségvetési szervtől kapott támogatás

Az Alapítvány a 2006. évben költségvetési szervtől vagy 
alaptól nem kapott támogatást. Egyébként támogatás csu
pán a SZJA 1%-ból (75 851 Ft) érkezett Alapítványunkhoz.

Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás

Az Alapító Okiratnak megfelelően semmilyen juttatás
ban nem részesültek a tisztségviselők.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az Alapítvány 2006. évi működését az Alapszabályában 

rögzített és a fentiekben részletezett közhasznú tevékeny
ségek végzése jelentette (tudományos díj, tanulmányi ver
seny támogatása, konferenciákra történő utaztatás, tudo
mánytörténeti emlékek gondozása, szakanyag fordíttatás).

Az Alapítvány tárgyévi gazdálkodása zökkenőmentes 
volt, minden számláját határidőre kifizette, készpénz- 
forgalmában fennakadás nem volt, vállalkozási tevékeny
séget nem folytatott. Tartozása, köztartozása nincs. 
Budapest, 2007. április 16.

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány
kuratóriuma
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KÖNYVISMERTETÉS
Néhány szó az „Általános Geofizikai Alapismeretek” második kiadásához

Örömmel vettem kézbe Kis Károly kollégának, az ELTE 
geofizika-tanárának az év elején kiadott űj tankönyvét, 
helyesebben a néhány éve megjelent általános geofizika 
tankönyvének újabb, bővített kiadását.

Sokat beszélünk mind az Egyesületben, mind az ELGI- 
ben a földtudományok — és ezen belül is a geofizika — 
népszerűsítésének szükségességéről, de ha őszinték aka
runk lenni, akkor be kell vallanunk, hogy nem mutathatunk 
fel túl nagy eredményeket e téren. Ezért is tartom rendkívül 
fontosnak és időszerűnek ezt a könyvet, amely azon túl, 
hogy egy, geofizikusoknak írt egyetemi tankönyv szerepét 
is betölti, ennél többet is vállalt. Kis Károly könyve kettős 
módon mutatja be tárgyát — egyrészt a szakemberek szá
mára szokásos egyetemi tankönyvi eszközökkel, a szüksé
ges matematika felhasználásával — másrészt leíró jelleg

gel, a szakmán kívüli érdeklődők számára is érdekesen, 
vagyis a szó legnemesebb értelmében népszerűsítő, isme
retterjesztő jelleggel. A könyv megjelentetése szakmánk
ban „a Föld évének” kitűnő hazai indításaként is értékel
hető.

A könyv átfogja az egész általános geofizikát, a szeiz
mológiát, a Föld nehézségi erőterének és mágneses erő
terének vizsgálatát és végül betekintést ad a geodinamikai 
kutatásokba és eredményekbe is. Az elmúlt évtizedek első
sorban a specializáció korát jelentették, szűk szakterületek 
igen magas szintű ismeretét követelték, ennek eredménye
ként azonban a szakma más területeiről sokszor megfeled
keztünk, és ahogy egyetemi éveinktől távolodtunk, úgy 
halványultak el szűk szakterületünkön kívül eső ismerete
ink. A szakkönyvkiadás is erősen specializálódott és ez is a 
szakmán belüli „szakbarbárság” irányába hatott. Ezért is 
tartom fontosnak és üdvözölendőnek Kis Károly tanár úr 
azon törekvését, hogy általános, összefoglaló tudást közve
títsen és ezt is a lehető legkorszerűbb szinten. Könyvéről 
egy több mint ötven évvel ezelőtt megjelent és azóta is 
használt könyvem, szeretett és tisztelt tanárom, Egyed 
professzor úr „Geofizikai Alapismeretek” című könyve 
jutott eszembe. Az ő könyve is hasonló célokat tűzött ki. 
Ezt azonban akkor talán még sokkal könnyebben meg 
lehetett valósítani. Kis Károly nagy érdeme, hogy ma, 
ötven évvel később, a specializált szakmai információk 
özönének korában is tudott egy hasonlóan informatív és 
részeit tekintve egyensúlyban maradó könyvet összeállíta
ni. Kedves Karcsi, gratulálunk!

Bodoky Tamás
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