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IX. Földtudományi Ankét
Nagykanizsa, 2010

2010. november 18-án kilencedik alkalommal rendezte 
meg a Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Cso-
portja, a Magyar Geofi zikusok Egyesületének Zala me-
gyei csoportja, illetve az SPWLA Budapest Chapter a 
nagy kanizsai Föld tudományi Ankétot. Mintegy 85 fő re-
gisztráltatta magát a rendezvényre annak ellenére, hogy 
ezen a napon Budapesten két olyan rendezvény is volt (SPE 
workshop, MBFH Geotermális energia), amely valószínű-
leg befolyásolta a látogatottságot.

Minden eddiginél több, 14 előadást sűrítettünk be a két-
szer 2 óra 15 perces blokkba, de még így is voltak előadá-
sok, amelyeket vissza kellett mondanunk. A 16 poszter elő-
adás szintén rekordnak minősült az ankétok történetében.

Az előadások témája a geotudományok széles skáláját 
érintette a mérnökgeológiai modellezéstől kezdve a geoké-
mián át a szerkezeti geológiáig. Bár a szóbeli előadásokon a 
korábbiakkal ellentétben egyetlen MOL-os előadás sem 
szerepelt (valószínűleg a fentebb említett rendezvények mi-
att), mégis a legtöbb résztvevőt a MOL Nyrt. delegálta. 
Szép számmal képviseltette magát a MÁFI, az ELTE, az 
ELGI, a Szegedi Tudományegyetem, a Mecsekérc Zrt., a 
Kőmérő Kft., a Geoinform Kft., sőt még a földrajzilag oly 
távoli Miskolci Egyetemről is volt résztvevő.

A Magyarhoni Földtani Társulat „A múlt ösvényein” c. 
könyv egy-egy pédányát ajánlott fel a legjobb előadásnak, 
illetve a legjobb poszternek. A résztvevők szavazatai alap-
ján

a legjobb előadás: Bada Gábor, Szafi án Péter, Hor-
váth Anita, Ben Law (TXM): A Karoo-medence (Dél-
Afrika) szénhidrogén-potenciálja: adatok, modellek, 
terepi tapasztalatok;  

a legjobb poszter: Pogácsás Gy., Juhász Gy., Mi-
láckovich A., Dudás Á., Csizmeg J., Kajári M., Szabó 
B., Tomcsányi T., Akács B. (MOL Nyrt.): Pannon-
kvarter oldaleltolódások a Duna-Tisza közén 

c. előadása lett.
Az ülést követő állófogadáson – köszönhetően a szpon-

zorainknak – színvonalas ellátással leptük meg a népes 
szakmai társaságot. A regisztrált résztvevőknek majd két-
harmada élvezte a töltött káposztát és a marhapörköltet 
 dödöllével.

Császár János, Horváth Zsolt

Az ankét hallgatósága


