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Beszámoló 
a 6. Balkán Geofi zikai Kongresszusról

A Balkán Geofi zikai Társulat (BGS) elnökségét a Magyar 
Geofi zikusok Egyesülete (MGE) 2009-ben Belgrádban a 
BGS 5. kongresszusa után vette át a Szerb Geofi zikusok 
Egyesületétől (SzGE).

A Kongresszus előkészítése

A 6. BGS Kongresszus előkészítését az MGE 2010-ben 
kezdte meg. 2010. március 22-én Budapesten tartottak egy 
előkészítő ülést, amelyen az 5. kongresszust szervező SzGE 
képviseletében Snezana Komatina-Petrovic elnökasszony 
és a 4. kongresszust szervező Román Geofi zikai Társulat 
(RGT) képviseletében Dumitru Ioane professzor jelent meg. 
A megbeszélésen sok tapasztalatot és hasznos tanácsot ad-
tak az MGE t képviselő Késmárky István alelnök, Kovács 
Attila Csaba titkár, Bodoky Tamás és Kakas Kristóf tagtár-
saknak.

A szervezés döntéseire végig rányomta bélyegét a 2008-
ban kezdődött gazdasági válság, amely a BGS tagországok 
nagyobbik részét súlyosan érintette. Így a döntéseinknél 
fontos szempont volt, hogy kongresszus költségeit mennél 
alacsonyabb szinten tartsuk. Ezeknek a döntéseknek egyik 
legkritikusabb pontja a helyszín kiválasztása volt. Hegedűs-
né Petró Erzsébet ügyvezető titkár és Kovács Attila Csaba 
titkár sok lehetséges helyszínt megnéztek, míg végül Ro-
mánné Hegybíró Zsuzsanna EAGE elnökségi tag javaslatát 
fi gyelembe véve a Hotel Mercure Buda mellett döntöttek. 
Így utólag megállapítható, hogy ez nagyon szerencsés döntés 
volt, a kiválasztott szálloda kitűnő helyszínnek bizonyult.

A Kongresszus honlapját (www.bgs2011.hu) Zahuczky 
Péter kezelte, és ő oldotta meg az online regisztráció és rész-
vételi díjak fi zetésének problémáját is. Míg a honlap tartal-
máért és a Kongresszus folyamatos és kiváló hirdetéséért, a 
résztvevők toborzásáért Kakas Kristóf kollégánkat illeti a 
dicséret.

Részvétel a Kongresszuson

A Kongresszusnak a kiállítókkal, a szervezőkkel és diák se-
gítőkkel együtt összesen 215 résztvevője volt. Ebből teljes 
regisztrációt fi zetett 159 fő, junior regisztrációt 8 fő és juni-
or előadói regisztrációt 24 fő, ami összesen 191 fi zető rész-
vevőt jelent.

Ingyenes részvételt biztosítottunk az EAGE két és az 
SEG egy képviselőjének, míg az MGE részéről 11 szervező 
és 10 diák segítő szerepelt a résztvevők között.

Nem számoltuk a résztvevők közé a Kongresszust ingye-
nesen meglátogató egyetemista csoportokat, 13 főt a Mis-
kolci Egyetemről és két csoportban összesen 19 főt a buda-
pesti ELTE-ről.

A Konferencia programja

A szakmai program összeállítása és levezénylése egy Prog-
rambizottság (PB) feladata volt, ezt Plank Zsuzsa vezette, 
tagjai Bodoky Tamás, Draskovits Pál, Kakas Kristóf és 
Lenkey László voltak. A szakmai program összeállítását na-
gyon sokban segítette, hogy az előadások bejelentése az 
EAGE előadásbejelentő számítógépes rendszerén keresztül 
online történhetett. Ezt és a kongresszusi CD elkészítését az 
EAGE támogatásként nyújtotta a Kongresszus szervezésé-
hez.

A bejelentett előadások száma a meghosszabbított határ-
idő (július 5.) lejártáig összesen 173 volt (131 előadás beje-
lentése a BGS tagországokból, 42 előadás más országokból 
érkezett) ebből a 158 került elfogadásra, 15 előadást vissza-
utasított a PB. Az elfogadott előadások kerültek fel az 
EAGE által 350 példányban kiadott „Conference Proceed-
ings & Exhibitors’ Catlogue” CD-re, amelyet minden részt-
vevő megkapott.

A közvetlenül a Kongresszus előtt megjelent kongresz-
szusi „Programme and Catalog” füzet a már a közben tör-
tént változásokkal korrigált, részletes programon túl a 
szponzorokat és a kiállítókat ismertette, valamint minden, 
a Kongresszussal kapcsolatos egyéb információt is tartal-
mazott.

A Konferencia szakmai programja megnyitóüléssel in-
dult, amelyen a Társulat vezetőin kívül a konferenciának 
helyet adó Budapest székesfőváros főpolgármester-helyet-
tese és az EAGE képviselője is üdvözölte a Kongresszust. 
Ezt két igen érdekes meghívott előadás követte, melyeket 
Horváth Ferenc budapesti és Hajnal Zoltán kanadai profesz-
szorok tartottak.

A Konferencia előtt és során az előzetesen meghirdetett 
programból 36 előadást kellett törölni, mert az előadók nem 
tudtak Budapestre jönni, és utólagosan 8, előre nem jelzett 
előadás került be a programba. Így összesen 130 előadás 
hangzott el, illetve került bemutatásra, amelyből 69 szóbeli 
és 61 poszterelőadás volt. A szóbeli előadások 2 előadóte-
remben 14 előadói szekcióra bontva, a poszter bemutatók 
3 poszterbemutató területen 9 szekcióra bontva párhuzamo-
san folytak.
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Ifjúsági vetélkedő

A szakmai programot egy, a fi ataloknak, elsősorban diákok-
nak rendezett vetélkedő egészítette ki, amelyet Draskovits 
Pál készített elő és vezényelt le. A vetélkedőn tíz csapat 
(1 bolgár, 1 török, 1 ukrán és 7 magyar) vett részt 29 játé-
kossal. Kiindulva a „Nem a győzelem, hanem a részvétel a 
fontos” coubertini gondolatból, a vetélkedő elején minden 
játékos kapott egy Budapest fotoalbumot, a Magyar Geofi -
zikusok Egyesülete ajándékaként. A vetélkedőt az ukrán 
csapat nyerte meg 64 ponttal (a kérdőívek helyes kitöltését 
83%-ban teljesítette); második helyezett a GES-ELGI csa-
pat 61 ponttal (a kérdőíveket 75%-ban jól töltötték ki), har-
madik lett a Miskolci Egyetem csapat 59 ponttal (szintén 
75%-os eredménnyel). A három legjobb csapat tagjai díj-
ként habán motívumokkal díszített kerámiatárgyakat kaptak 
(ezeket az ENeRG szponzorálta), valamint egy-egy magyar/
angol nyelvű könyvet, amely Eötvös Loránd három alapve-
tő publikációját tartalmazza (az ELGI ajándékaként).

Műszerkiállítás

A Kongresszushoz tartozó kiállítás megszervezésében 
Törös Endre jelentős nemzetközi tapasztalatával és kapcso-
latrendszerével meghatározó szerepet játszott. Kitartó és 
szorgalmas munkájának eredményeként nemcsak az összes 
kiállítói hely – szám szerint 24 – kelt el, hanem helyhiány 
miatt a végén még vissza is kellett utasítani néhány jelentke-
zőt. A kiállítóknak a szálloda környékén „terepi” bemutatót 
is biztosított a szervezés, amely igen nagy létszámú érdeklő-
dő jelenlétében zajlott. A kiállítók elég egybehangzó véle-
ménye szerint a kiállítást nagyon jól szervezték, és a kiállí-
tóknak megérte azon részt venni.

Társasági események

A kongresszusi programhoz tartoztak még az ún. „social 
event”-ek, társasági események. Ezek sorát egy kötetlen va-
csorameghívás nyitotta meg, amelyet a BGS tagegyesületek 
vezetőnek adott az MGE és a Szervező Bizottság vasárnap, 
a Kongresszus megnyitásának előestéjén.

A Kongresszus első napjának estéjén a szokásos „ice 
breaker” fogadás oldotta a hangulatot.

A fő esemény a gála este egy dunai hajókirándulással 
egybekötött vacsora volt, amely rendkívül jól sikerült. Ven-
dégeink jó hangulatban, jó ételek és italok mellett rendkívül 
szép oldaláról láthatták esti kivilágításban Budapestet.

A kongresszus utánra tervezett kirándulást a Dunakanyar-
ba érdeklődés hiányában töröltük.

A Kongresszus zárása

A Kongresszus szerda délután záróüléssel fejeződött be, 
ezen osztották ki a fi atal résztvevők legjobb fi atal előadói 
és a legjobb poszter díját, valamint a vetélkedő más díjait. 
A záróülés legfontosabb eseményeként Bodoky Tamás be-
jelentette, hogy a BGS elnökségének határozata értelmében 
a BGS elnökségét az Albán Geofi zikai Társulat (AGT) 
 veszi át, és a következő, 7. BGS Kongresszust Albániá ban 
fogják megrendezni két év múlva, 2013-ban. Ezután átadta 
a BGS zászlaját Alfréd Frasherinek az AGT képviselő-
jének.

A záróülés után volt még egy szabadon választható lehe-
tőség, az Eötvös Loránd Emlékkiállítás és a régi műszerek 
gyűjteményének megtekintése az ELGI-ben. A szervezőket 
is meglepte az erre az alkalomra jelentkező érdeklődők nagy 
száma. Így ez a kötetlen, utolsó utáni esemény is igen jól 
sikerült, méltó lezárását adva a Kongresszusnak.

A Kongresszus mérlege

Bár a rendezvény teljes pénzügyi elszámolása még nem ké-
szült el, annyit azért már lehet látni, hogy anyagilag a ren-
dezvény a nagyon erősen leszorított árak ellenére sem lett 
veszteséges, ugyanakkor úgy vélem, az MGE és magyar 
geofi zika megbecsültségét és ismertségét (presztizsét) igen 
jelentősen növelte. Köszönet ezért mindazoknak, akik dol-
goztak érte.

Befejezésül hadd tegyek ide két külföldről érkezett üze-
netet, az elsőt Isztambulból, a másodikat a texasi Austinból 
kaptuk.

Tárgy: BGS Congress
Feladó: Ahmet T. Basokur
Címzett: Prof. Dr. Tamás J. Bodoky
Dátum: 2011.10.17, 09:10

Dear Prof. Bodoky,
I would like to thank you and all Hungarian colleagues for your 

contribution to Balkan Geophysical Society and organizing very successful 
meeting.

Your success was very important for the continuation of the society.
Thanks again for your hospitality and kindness.

Best regards
Ahmet T. Basokur
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Subject: Follow up BGS 2011 Technical Exhibition
Date: Wed, 12 Oct 2011 11:48:50 -0500
From: „Geza Nemeth” <geza@seismicinstruments.com>
To: Dr. Endre Törös <toros@elgi.hu>

Hello Bandi,
Hetfon szerencsesen visszaerkeztunk Austin-ba. Ezuton szeretnem 

megkoszonni a segitsegedet a terepi bemutatoval kapcsolatosan, es egyben 
gratulalok a BGS sikeres megrendezesehez! Azt hiszem kimagasloan jo volt 
a szervezes es a lebonyolitas is, es mind a kiallitok, mind a resztvevok 
nagyon jo benyomassal utaztak el Budapestrol.

Udv, Geza

Bodoky Tamás

A vasárnap esti vacsorán kötetlen formában lehetett előkészíteni 
az elnökség döntéseit

A „Keynote speaker”-ek, Horváth Ferenc középen és Hajnal 
Zoltán jobbról Posgay Károllyal a kezdés előtt

Az előadások rendben folynak Nem mindig csak a szakmai tartalom volt fi gyelemre méltó
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„Coffee break”: balról Kakas Kristóf, Németh Géza, Németh 
Mari, Hajnal Zoltán és Késmárky István

A remekül sikerült kiállítás

A Kongresszus lelke: a regisztrációs pult (Plank Zsuzsa és Petró 
Erzsébet)

Készülődés a poszterbemutatóra

Poszterbemutató Sumanovac zágrábi professzor a földrengések szekcióját vezeti
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Nagy érdeklődés kísérte a „terepi” műszerbemutatókat Sok fi atal szakembert mozgósított a „GeoQuiz” vetélkedő

Indul a gálaeste hajója A gálavacsora résztvevői

Az Elnökség meghozza határozatát (balról Bodoky Tamás, 
Késmárky István, Dumitru Ioane, George Apostolopoulos, Ahmet 
Basokur, Stefan Shanov, Asaf Kutlu, Alfred Frasheri, Snezana 

Komatina-Petrovic és Grigoris Tsokas)

A győztes ifjúság (jobbról Ali Kanli professzorral, balról Késmárky 
Istvánnal és Hegybíró Zsuzsannával)



Magyar Geofi zikusok Egyesülete 

Magyar Geofi zika 52/3 123

Alfred Frasheri átveszi a BGS elnökségét és zászlaját Bodoky 
Tamástól

Bodoky Tamás (már nyakkendő nélkül) az ELGI műszer gyűjte-
ményét mutatja be


