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A 2010. évi PRO GEOPHYSICA Emlékérmek 
átadása

Az Eötvös Loránd Geofi zikai Intézet (ELGI) Borbála napi 
ünnepsége (intézeti bányásznap) mindig megmozgatja a 
kollégák fantáziáját. Egyrészt azért, mert az ünnepség lehe-
tőséget ad a PRO GEOPHYSICA kitüntetések átadására 
(tulajdonképpen mindig – immár 14. alkalommal – ez a fő 
napirendi pont), másrészt az ünnepség időpontja körül ki-
alakult bizonytalanságok miatt. Ez utóbbi a helyi adottságo-
kon túl abból is következik, hogy össze kell hangolni az 
időpontokat a meghívni kívánt intézmények bányásznapi 
rendezvényeinek idejével.

Így került az ünnepség december 16-ára, ami azt jelentet-
te, hogy a rendezvény egyfajta „év végi összetartás” szere-
pét is betöltötte.

A nagy előzetes egyeztetések ellenére meghívott vendé-
geink többsége nem tudott eljönni, ami azt bizonyítja, hogy 
az év vége felé nem feltétlenül célszerű törekedni az össze-
hangolásra, hiszen az élet átírhat minden előzetes gondo-
latot.

Mindezek ellenére a Konferenciaterem zsúfolásig meg-
telt. Ennek azért voltak előzményei. Ugyanis az október 
végi „Felhívásra”, hogy kiket javasolnak PRO GEO PHY-
SICA kitüntetésre, minden eddiginél több kitüntetendő ne-
ve érkezett. Így a szavazatok száma mellett sok más egyéb 
szempontot is érvényesíteni kellett a kiválasztásnál.

Az ünnepség remek hangulatban zajlott le. A kitüntetések 
és az év folyamán nyugdíjba vonulókról szóló megemléke-
zések után ünnepi fogadás volt. A fogadást jó hangulatú, 
meleg, barátságos beszélgetések jellemezték, tették kedves-
sé, emberivé. Erről tanúskodnak a Vámos Judit által készí-
tett kitűnő fényképek, amelyek az ünnepség egy-egy érde-
kes pillanatát örökítették meg. A kitüntetettek közül Tasnádi 
Henrikné (Zsuzsa) halaszhatatlan családi elfoglaltsága miatt 
sajnos nem tudott részt venni.

A PRO GEOPHYSICA Emlékérmet 2010-ben – betűrend-
ben – az alábbiak kapták:
 Gömböcz Lajos,
 Dr. Kiss János,
 Kummer István,
 László István,
 Magyar Balázs,
 Repka Lajos,
 Somogyi Sándor,
 Tasnádi Henrikné,
 Dr. Törös Endre

Gömböcz Lajos

1948-ban született Kapuváron. Középiskolai tanulmányait a 
budapesti I. István Gimnáziumban végezte. 1971-ben, az 
egyetem (Eötvös Loránd Tudományegyetem, matematikai 
szak) elvégzése után került az Intézet (ELGI) Szeizmikus 

Elméleti Osztályára, ahol bekapcsolódott az intézet által fej-
lesztett, lényegében akkor induló, digitális, szeizmikus fel-
dolgozó programrendszer kialakításába és működtetésébe. 
Hét éven keresztül dolgozott ezen a területen.

Szeizmikus jellegű algoritmus- és szoftverfejlesztései kö-
zül leginkább alábbi két feladatot érdemes említenünk:

 – a Velocity Spectra eljárás kidolgozása és implementálása 
a MINSZK–32 gépre,

 – a tengeri mérő- és feldolgozórendszerben migrációs eljá-
rás Kirchoff-változatának eredményes megvalósítása.

Közel két évtizedes távollét után, 1996-ban tért vissza a 
Geofi zikai Intézetbe, itt modernebb körülmények között, a 
Promax-Sun feldolgozórendszer keretében, ismét a szeizmi-
kus feldolgozás területén dolgozott. Ebben az időszakban 
szoftverfejlesztéseivel hatékonyan lerövidítette a szeizmi-
kus vonalakat defi niáló geometriák időigényes leírását. 
Megvalósított egy eljárást, mely lehetővé tette a Promax 
adatbázisok gyors, tükörképszerű kinyerését és annak más, 
PC-s alkalmazásokba való átvitelét. Sekélyszezimikus ka-
rotázsmérésekhez félautomatikus kiértékelő eljárást szer-
kesztett, mely végeredményként előállította a mérési he-
lyekhez rendelhető sebességfüggvényeket. A Promax fel-
dolgozó rendszerre átültett egy koherens jeleket kiemelő el-
járást, melyet a szovjet SZCSZ–3 rendszerben fejlesztettek 
ki. Az intézet ezt az eljárást napi használatban alkalmazta.

Az utóbbi években tevékenységének súlyponti részét a 
mágneses anyagokon tárolt szeizmikus adatok korszerű 
adathordozóra való átmentése képezte. 2010-ben nyugdíjba 
ment.

Dr. Kiss János

1962-ben született Tatabányán. Középiskolai tanulmányait 
a tatabányai Szabó József Geológiai Szakközépiskolában 
1980-ban fejezte be és 1981-ben a katonai szolgálat után a 
leningrádi Bányászati Egyetem ércgeofi zikus szakán foly-
tatta (1981–1986). Terepi szakmai gyakorlatokon a Kauká-
zusban ércet, Jakutföldön kimberlitkürtőket kutatott, s ez 
utóbbi témából, a jakutföldi gyémánt lelőhelyek részletező 
mágneses kutatásáról írta diplomamunkáját is.

Az egyetem elvégzése után a Magyar Állami Eötvös Lo-
ránd Geofi zikai Intézetbe (ELGI) került, ahol kezdetben a 
sekélygeofi zikai mérésekkel foglalkozott (bauxitkutatás, mér-
nökgeofi zikai mérések), majd a légi geofi zikai mérésekkel, 
azok feldolgozásával, értelmezésével, valamint a digitális 
légi adatok kezelésével. Itt kezdett el foglalkozni a modern 
potenciáltér-adatok automatikus feldolgozási eljárásaival, 
valamint a térképi adatrendszerek képfeldolgozásával is.

1995-től 2000-ig a Légigeofi zikai és Távérzékelési Labo-
ratórium vezetője volt az ELGI-ben. A térinformatikai alapú 
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integrált értelmezésekbe a LANDSAT és SPOT űrfelvétele-
ket is bevonták (Paks, Tokaji-hegység, Mátra).

2000-ben a TÉT alapítvány támogatásával elnyert egy pá-
lyázatot, amely lehetővé tette, hogy az amerikai Ohio State 
University – Byrd Polar Research Center sarkvidéki kutatá-
si központba utazzon, rövid időre bekapcsolódva az Antark-
tisz „TAMARA” kutatási projektjének légi mágneses adat-
feldolgozásába.

Több OTKA-témában dolgozott közreműködőként, így 
pl. 1995–1996: „Távérzékelési adatok neotektonikai értel-
mezési lehetőségeinek vizsgálata”, 1997–2000: „A Tokaji-
hegység paleovulkáni újraértékelése”, 2003–2006: „Ma-
gyarország gravitációs lineamens térképe” és 2007–2010: 
„Mágneses fázisátalakulás a földkéregben és geofi zikai kö-
vetkezményei”.

2001-től a „Légi geofi zikai adatbázisok és paramétertér-
képek” és a „Gravitációs és mágneses adatbázisok és para-
métertérképek” téma vezetőjeként dolgozott. 2004-től az 
adatbázisok kezelése mellett alaptérképek készítése és az 
erőtér-geofi zikai módszerfejlesztési feladatok is hozzá tar-
toznak. A módszerfejlesztési eredményeit több cikkben is 
olvashattuk a Magyar Geofi zikában, 2005-ben és 2006-ban 
megjelent cikkei az év cikke díjat nyerték el. Szakmai tevé-
kenységének eredménye az új országos 500 000-es méret-
arányú geofi zikai térképek (Bouguer-anomália és mágneses 
ΔZ anomáliatérképek) nyomdai megjelenése is, valamint a 
KINGA internetes portálon is megjelenő 100 000-es geofi -
zikai térképsorozat.

Több kisebb expedíciós munkában is részt vett, mint pl. 
Törökország (1992), Németország (1992), Oroszország 
(1993), Ausztria (1995 és 1996), Albánia (2005), Mongólia 
(2007).

2003-ban jelentkezett a Nyugat-magyarországi Egyetem 
doktori képzésére, ahol a tanulmányai során, a feladatok el-
végzésével kapcsolatosan több új szakmai problémával is 
kezdett el foglalkozni. Ilyenek voltak a „Mágneses fázisát-
alakulás jelensége”, a „Gravitációs tér és a vizes élőhelyek 
kapcsolatának vizsgálata” vagy a „Regionális gravitációs 
anomáliák, izosztatikus hatások Magyarországon” témakör 
vizsgálata.

2009-ben megszerezte a „Környezettudományok dok-
tora” címet a Nyugat-magyarországi Egyetem, Kitaibel 
Pál Környezettudományi Doktori Iskola Geokörnyezet-
tudo má nyi programjának keretében. Doktori dolgozata a 
gravitációs és mágneses módszerek alkalmazásáról és a 
CEL-7 és CEL-8 litoszférakutató szeizmikus szelvények 
mentén végzett komplex geofi zikai adatfeldolgozásról 
szól.

Kummer István

1951-ben született Pápán. Középiskolába a pápai Türr Ist-
ván Gimnáziumba járt, ahol 1969-ben érettségizett. Egyete-
mi tanulmányait a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 
végezte, ahol 1974-ben geofi zikusmérnöki diplomát kapott. 
Végzése után kezdte el szakmai munkáját a M. Áll. Eötvös 
Loránd Geofi zikai Intézetben (ELGI).

Először kiértékelő és értelmező geofi zikus terepi csoport-
nál. Szakterülete: közepes és nagy mélységű (földkéreg) 
szerkezetkutatás, medencealjzat-kutatás refl exiós és refrak-
ciós módszerrel elsősorban hegyvidéki környezetben (Bör-
zsöny, Velencei-hegység, Zselic, Mecsek, Mátra, Zempléni 
hegység, csehszlovákiai mérések).

1980–1982 között a mongóliai komplex regionális kuta-
tással és részletező érckutatással foglalkozó Nemzetközi 
Földtani Expedícióban szeizmikus méréseket végzett (ÉK-
Mongólia és Góbi sivatag). Utána terepi szeizmikus kutató-
csoportot vezet elsősorban alföldi szénhidrogén-kutatási 
feladatokkal, valamint ausztriai refl exiós mérésben vett 
részt.

Később: szénhidrogén-kutatási témákban értelmezési, tér-
képezési feladatokat végez. Ezek: karotázsadatok és szeiz-
mikus adatok integrált feldolgozása, értelmezése, mezőn 
belüli feladatok (Szeghalom, Kiskundorozsma kutatási terü-
letek). 

1988–1990: Kubában a Kubai Nemzeti Geofi zikai Válla-
latnál kis mélységű refl exiós és refrakciós módszerrel törté-
nő méréseket végzett az ELGI ESS műszerével, kiértékelé-
sen, értelmezésen dolgozott. Adatfeldolgozó programrend-
szer elkészítéséhez spanyol nyelvű útmutatót készített.

1990–1995: Általános értelmezési feladatokat végzett a 
szénhidrogén-kutatás területén. Tanulmányozott szakterü-
let: integrált adatfeldolgozási és értelmezési feladatok, kis 
mélységű gáztelepek szeizmikus vizsgálata, a közvetlen 
szénhidrogén-detektálás lehetőségeinek tanulmányozása, 
komplex csatornaanalízisek. Részvétel konferenciákon a 
fenti tárgyú anyagokkal.

1995–1997: Részt vett a MÁFI-val és MGSZ-szel közös 
programban Magyarország szénhidrogén potenciáljának 
felmérése céljából, majd 1993–2003 között a „Magyaror-
szág földtani térmodellje” c. kutatási programban.

2003-tól különböző adatbázisokkal, térinfomatikával, 
szeizmikus értelmezéssel kapcsolatos feladatokban dolgo-
zik, pl. országos pretercier medencealjzat-térkép készítése 
mélyfúrási és szeizmikus adatok alapján. Jelenleg részt vesz 
a geotermikus programban.

Magyar Balázs

1951-ben született Kéthelyen. A budapesti Szabó József 
Geológiai Szakközépiskolában 1969-ben érettségizett. A le-
ningrádi Bányászati Egyetemen végzett hidrogeológiai sza-
kon 1974-ben, majd 1975-ben geofi zikus-bányamérnöki 
szakon szerzett újabb diplomát. 1975-ben kezdte meg mun-
káját az Eötvös Loránd Geofi zikai Intézetben.

Munkába lépését követően több jelentős kutatási felada-
tot irányított, a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer geofi zi-
kai előkutatása, a bicskei Gyűjtőerőmű földtani-geofi zikai 
előkutatása, zákány-őrtilosi magas part vizsgálata és a Bala-
ton medence geofi zikai – tektonikai kutatása.

1981-től 1984-ig a Mongóliai Nemzetközi Földtani Ex-
pedíció főgeofi zikusa és a magyar expedíció vezetője. Az 
irányításával működő expedíció jelentős ezüst-, poli meta-
likus és ritka földfémes lelőhelyet kutatott meg eredménye-
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sen, a „Mongólia Földtana” geofi zikai fejezetének egyik 
szerzője.

1984-ben kezdte meg a mérnökgeofi zikai szondázás föld-
tani minősítő kritériumrendszerének kidolgozását.

1984-től 1989-ig a Holguini Földtani Expedíció főgeo-
fi zikusaként dolgozott. Munkájának legeredményesebb ré-
sze a metamorf kőzetek és bázikus, ultrabázikus kőzetek 
szerkezetének meghatározása, komplex geofi zikai jellem-
zőinek leírása volt.

Hazatérése után a pusztamiskei bauxit-előkutatási prog-
ramot irányította eredményesen, majd a környezetvédelmi 
kutatások műszaki-technikai fejlesztése határozta meg 
munkásságát.

A környezetgeofi zika területén gyors szakmai elismerést 
szerzett, a szovjet csapatkivonás során alkalmazott kutatási 
metodika egyik kidolgozója. Osztályvezetői tevékenysége 
során az ELGI magyarországi környezetvédelmi munkái-
nak meghatározó és elismert szereplőjévé vált. Az általa ki-
fejlesztett önjáró mérnökgeofi zikai szondázással a 174 volt 
szovjet katonai objektumból 124 vizsgálatát végezte el az 
Intézet.

A Magyar Államvasutak környezetvédelmi feladatainak 
megoldásában is meghatározó szerepet játszott vezetésével 
az ELGI. A 90-es évek első felére az Intézet környezetvé-
delmi tevékenysége országos elismertséget kapott, és a geo-
fi zika a környezetvédelmi kutatások meghatározó módsze-
révé vált. A megrendelők köre kiegészült a MOL Rt.-vel, a 
MALÉV Rt.-vel a Környezetvédelmi Minisztériummal és 
az ÁPV Rt.-vel.

1996 áprilisától munkáját az ELGOSCAR Kft.-ben foly-
tatta, de az ELGI munkatársaival szakmai és emberi kapcso-
lata nem szakadt meg.

Az általa vezetett ELGOSCAR–2000 Kft. 1998-ban meg-
kapta a „Legjobb földtani jelentés” díját, 2009-ben a svájci 
és az angol környezetvédelmi hivatalokkal együtt ún. 
EMAS európai környezetvédelmi vezetési díjat és európai 
technológiai és kutatási díjat kapott.

2010 tavaszán Magyar Balázs a Mérnöki Kamara Élet-
mű-díját kapta. Oktatási tevékenysége elismeréseként 2003-
ban a Debreceni Egyetem, 2006-ban a Soproni Egyetem 
címzetes egyetemi docense címet adományozott neki.

László István

1958-ban született Budapesten. A budapesti Szabó József 
Geológiai Szakközépiskolában érettségizett 1976-ban. Egy 
héttel az érettségije után került az Eötvös Loránd Geofi zikai 
Intézetbe. Szeizmikus terepi csoportnál kezdett dolgozni 
Debrecenben, kitűzői beosztásban.

1977-től a Vibroseis csoporthoz helyezték át, s ennél a 
csoportnál dolgozott 1982-ig. A terepi munkát, a kitűzést 
nagyon megszerette. Magasabb szinten is szerette volna 
művelni a geodéziát, ezért 1982–86 között (levelezőn) elvé-
gezte a székesfehérvári Földmérési Főiskolát.

1986-tól a szeizmikus csoportok geodéziai munkáinak 
vezetője lett, ekkor még négy csoport dolgozott egyidejű-
leg. 1994-ben, a 93-as év végi nagy leépítést követően, a 

négy csoport megmaradt terepi dolgozóiból egyetlen új 
 csoportot szerveztek, melynek geodétája, később csoportve-
zetője lett. A 2000-es évek elejétől más főosztályok számára 
is végzett geodéziai munkát. 2007-től a térképtár kezelése is 
feladatává vált. 2008-ban alakult meg a Geodéziai Osztály, 
melynek osztályvezetője lett. 2010-től az ELGI Geodéziai 
Osztálya a Bányászati és Földtani Hivatallal való együttmű-
ködés keretében és megbízásából mind az öt bányakapi-
tányság működési területén hatósági ellenőrző bányaméré-
seket végez. Ebben az évben ez adta a terepi munkáink dön-
tő részét.

Repka Lajos

1945-ben született Kisvárdán. Középiskolába a budapesti 
Landler Jenő Hiradásipari Technikumba járt, ahol 1963-ban 
érettségizett. 1972-ben lett az ELGI munkatársa, és techni-
kusként kezdett dolgozni. 1973-tól 1977-ig a Kandó Kál-
mán Műszaki Főiskolán tanult, és üzemmérnöki diplomát 
szerzett. 

1978-tól 1979-ig a 200 °C-os gamma–gamma sűrűség-
mérő, valamint a 200 °C-os neutron–neutron porozitásmérő 
szondák fejlesztésén dolgozott más kollégákkal együtt. 
1980-ban egyéves méréssorozatot hajtott végre a gamma–
gamma és neutron–neutron szondákkal Szíriában a Gamma 
Művek szervezésében. 1981-tól 84-ig univerzális, a 150 °C-
os nukleáris szondaelektronika fejlesztésén dolgozott, ered-
ményesen.

1988-tól 1990-ig műanyagházas, többparaméteres ellen-
állásmérő szonda fejlesztésével foglalkozott, valamint be-
mutató- és átadóméréseket végzett Tunéziában. 1993-ig a 
szondamultiplikálás csoportvezetőjeként évi 50–100 db, 
különböző típusú szonda gyártásának irányítását végezte.

2003 végén kilépett az ELGI-ből a mélyfúrás-geofi zikai 
szondák fejlesztésének és gyártásának megszűnése miatt. 
2004-től mint egyéni vállalkozó a GEO-LOG Kft-nél dol-
gozik.

Somogyi Sándor

Somogyi Sándor 1948-ban született, a Bláthy Ottó Erősára-
mú Technikumban végzett tanulmányai után a Villamos Au-
tomatikai Intézetben, valamint a Villanyszerelő Ipari Válla-
latnál dolgozott.

1974-ben került a Geofi zikai Intézetbe és 34 év munkavi-
szony után 2008-ban az Intézetből vonult nyugdíjba. Az In-
tézetnél töltött évek alatt elvégezte a felsőfokú geofi zikusi 
tanfolyamot.

A Szeizmikus és Számítástechnikai Főosztály, majd ké-
sőbb a Mérési Főosztály munkatársaként a szeizmikus tere-
pi kutatásokban mint észlelő és műszer karbantartó tevé-
kenykedett. Megismerte és dolgozott az Intézet történetében 
használt szinte valamennyi szeizmikus műszerrel. Munkája 
során használta a Pionir, SZM–24, ESS, SDT–1, SDT–2, 
SD–10, CFS, DFS-V., SERCEL, MDS–18 mérőműszere-
ket, és tevékeny részt vállalt a geofonok és kábelek javításá-
ban és felújításában is. Munkáját mindig lelkiismeretesen és 
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nagy szakmai hozzáértéssel végezte. Az észlelői munkán 
túl mindig igyekezett a csoport munkáinak szervezésében 
is részt venni.

A hazai terepi kutatások mellett részt vett számos expedí-
ciós munkában. Tagja volt 1976 és 1978-ban a csehszlová-
kiai szeizmikus csoportnak, 1981–1983 között a Mongóliá-
ban dolgozó Nemzetközi Földtani Expedíció tagja, 1986-
ban és 1989-ben az Ausztriában végzett szeizmikus kutatá-
sok észlelője. 1990-től a magyarországi vibroszeiz kutatá-
sokban észlelőként dolgozott egészen 2008-ban bekövetke-
zett nyugdíjba vonulásáig.

Feladatait a sokszor mostoha terepi körülmények között 
is hibátlanul igyekezett elvégezni.

Tasnádi Henrikné

1944-ben született Budapesten. A Landler Jenő Gépipari 
Technikumban érettségizett 1962-ben. Ezt követően elekt-
rotechnikusként dolgozott a Geofi zikai Mérőműszerek Gyá-
rában. 1965-ben kezdte meg tanulmányaimat a Kandó Kál-
mán Műszaki Főiskola Elektrotechnikai Szakán, ahol 1969-
ben gyengeáramú üzemmérnöki diplomát szerzett.

1971-ben lépett be az Eötvös Loránd Geofi zikai Intézet-
be, ahol a Mélyfúrás-Geofi zikai Főosztályra került. A Mű-
szerfejlesztési Osztályon kezdett dolgozni. Feladata az ioni-
zációs sugárzást mérő mélyfúrás-geofi zikai szonda gamma-
sugárzást érzékelő Geiger–Müller számlálócsöves detekto-
rának kiváltása szcintillációs detektorral, melyet foto elekt-
ron-sokszorozó és különböző méretű kristály együttes al-
kalmazásával valósított meg. A kifejlesztett egycsatornás 
gam ma-szonda új nukleáris szondacsalád kiépítését tette 
lehetővé változatos kombinációban, kiszolgálva ily módon 
a hazai és a környező országok nyersanyag-kutatási igénye-
it, de a szondák eljutottak a távoli Indiába és Kubába is.

l980-ban új, ún. technikai szonda fejlesztésére került sor, 
amely a fúrólyuk átmérőjének és hőmérsékletének pontos 
mérésére szolgált. Részt vett e szondatípus fejlesztésében 
különböző detektorkombinációkkal, a szondacsalád további 
bővítésében, bemérésében és javításában is. A többparamé-
teres mélyfúrás-geofi zikai szondapark kiépítésének és kis-
szériás gyártásának egyik témavezetője volt, tevékenyen 
részt vett a fejlesztési-tervezési munkákban, bemérésekben 
és javításokban egyaránt.

1992-től az adattári munkát végzett. A Geofi zikai Intézet-
ben az évek során elvégzett mélyfúrás-geofi zikai szelvé-
nyek, valamint a MÁFI adattárában lévő szelvények digitá-
lis adatbevitelét végezte 1997-es nyugdíjba vonulásáig. A 
munkát ezután sem hagyta abba, s jelenleg a Geo-Log Kör-
nyezetvédelmi és Geofi zikai Kft.-ben a geofi zikai mérések 
feldolgozását végzi.

Dr. Törös Endre

1955-ben született Nádudvaron. Középiskolai tanulmányait 
követően Hajdúszoboszlón a Hőgyes Endre Gimnáziumban 
érettségizett 1974-ben, egyetemi tanulmányait a miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetemen a Bányamérnöki Kar 

Műszaki Földtudományi Szakának geofi zikai tagozatán 
 végezte. 1979-ben szerzett geofi zikus mérnöki oklevelet az 
„Az egyenáramú vágat- és telepszondázás elméletének ösz-
szefoglalása és gyakorlati eredményeinek bemutatása” c. 
diplomamunkájával.

Egyetemi tanulmányai idején „Gyűrt szerkezetek paleo-
mágneses vizsgálata” c. TDK-dolgozatával egyetemi első 
helyezést ért el, valamint az egyetemi matematikai ver-
senyeken is első helyen végzett. Megkapta a Tanulmányi 
 Emlékérem ezüst fokozatát.

1979–1989 között a Nógrádi Szénbányáknál a bányageo-
fi zikai szolgálat megszervezése és vezetése volt a feladata. 
Ennek keretében fontosabb tevékenységei a teljes terű te-
lepszondázás 4 réteges elméleti görbéinek számítása, induló 
frontfejtések telephullám-átvilágítása, szeizmikus refl exiós 
kutatások végzése, illetve végeztetése, peremi külfejtések 
geofi zikai kutatása egyenáramú elektromos és refrakciós 
szeizmikus módszerrel és bányabeli izotópos szénkarotázs-
mérések végzése voltak.

1989-től az Eötvös Loránd Geofi zikai Intézetben dolgo-
zik, 1990-től a Mérnökszeizmikus Osztály vezetőjeként, 
1996-ban a Kutatási Főosztály vezetőjének helyetteseként, 
1998-tól a Mérnökgeofi zikai Főosztály vezetőjeként.

Az ELGI-ben végzett fontosabb tevékenységei a követ-
kezők: (kezdetben) bányageofi zikai kutatások, üregkutatás, 
partfalvédelem geofi zikai módszerekkel, környezetvédelmi 
geofi zikai kutatások és mérnökgeofi zikai kutatások.

1992-ben egy OMFB-pályázat projektvezetője, melynek 
feladata a dinamikus Young-modulus és Poisson-hányados 
meghatározása kis mélységű fúrólyukak közötti szeizmikus 
átvilágítással.

1996-tól témafelelős az atomerőművi kis és közepes akti-
vitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányu-
ló programban. 

1999-ben nemzetközi szakmai konferenciát szervez Bu-
dapesten (Environmental and Engineering Geophysical 
 Society-European Section 1999, Budapest). 2001-ben részt 
vesz a „Construction Technology in Underground” Japan 
International Cooperation Agency szaktanfolyamán Tokió-
ban.

2007-ben PhD-fokozatot szerez a Nyugat-magyarországi 
Egyetemen, értekezésének témája „A szeizmikus módszer 
geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata”.

Jelenleg tagja a Magyar Geofi zikusok Egyesületének, az 
EAGE-nek (European Association of Geoscientists & 
Engineers) és az EGS-nek (European Geophysical Society).

Az EAGE-ben a Chairman of Near Surface Division 
tisztséget töltötte be 2005-től 2007-ig. Jelenleg a Near 
Surface Geoscience és az Award (kitüntetéseket véleménye-
ző/adományozó) bizottságoknak a tagja, valamint vezetője 
az EAGE Budapest Local Chapterének és az ISSMGE Ma-
gyar Nemzeti Bizottságának (International Society of Soil 
Mechanics and Geotechnical Engineering) az ISSMGE 
„geophysical site characterization”-nal foglalkozó nemzet-
közi szakbizottságának.

Baráth István
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A nyugdíjba menők hagyományos ajándéka a tokaji aszú. György 
Lajos búcsúzó főosztályvezetőnek átadja Dr. Fancsik T.

A kitüntetés utáni gratuláció. A kitüntetettek: Kummer I. és 
Somogyi S., őket köszönti Dr. Baráth I.

A vidám ünnepség előtt a gondterhelt igazgatóhelyettesek meg-
fontolt beszélgetése (Dr. Chikán G. – MÁFI, Jánvári J. – ELGI) 

Az ünnepség előtti jó hangulat (b–j.: Dr. Drahos D., Zsille A., 
Dr. Nemesi L., Hobot J., Dr. Müller P.)

A kitüntetettek az ELGI igazgatója, Dr. Fancsik Tamás és az ELGA kuratóriumi elnöke, Pályi András társaságában
(b–j.: Somogyi S., Gömböcz L., Dr. Kiss J., László I., Dr. Törös E., Dr. Fancsik T., Magyar B., Kummer I., Pályi A., Repka L.)


