
GEOFIZIKAI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

Számottevő igény van különböző vállalatok, in
tézmények és egyének részéről a megfizethető árú 
(általában 3—5 napos) szakmai továbbképzésekre. A 
szerényebb elhelyezési és szállásköltségek, a kisebb 
utazási távolságok olyan előnyök, melyek egy tan
folyam költségeit az erre szakosodott cégek árainál 
alacsonyabbá tehetik. A tanfolyamok ajánlott nyelve 
angol. Előadók a szakmai egyesületük előzetes aján
lása alapján pályázhatnak tanfolyam tartására.

Mind a jövőbeli lehetséges előadóktól, mind a 
továbbképzések iránt érdeklődő lehetséges hallga
tóktól kérjük az alábbi ajánlatokat:

— Kérjük a különféle geofizikus szakértők aján
latait, akik vállalnák 3—5 napos tanfolyamok 
kidolgozását és megtartását olyan közérdek
lődésre számot tartó témákban, melyek a geo
fizika élvonalát képviselik. Az előadások 
szakmai színvonalára és a hallgatók számára 
kiosztandó írásos segédanyagok és gyakorlati 
példák jó kidolgozására az előadónak nagy 
figyelmet kell szentelnie.

— Kérjük a továbbképzések iránt érdeklődő szé
lesebb szakmai közösségek tagjait (különféle 
geofizikus egyesületeket, vállalatokat, intéz
ményeket és magánszemélyeket), hogy ajánl
janak szakmai továbbképzésekre megfelelő
nek, korszerűnek, érdekesnek tartott témákat. 

A tanfolyamok megszervezési joga általában az 
előadó anyaegyesületét illeti, de ez a jog átadható 
más egyesületnek is. A tanfolyamokat „non-profit”, 
vagy „szerény profit” alapon kellene megszervezni. 
Az előadókat megilleti a tiszteletdíj és a költség- 
térítés.

Az előadói ajánlatokat és a hallgatói témaajánla
tokat Miroslav STARCEVIC úr címére kérjük küldeni, 
aki vállalta az erőfeszítések koordinálását. Címe: 

prof. Miroslav St a r c e v ic  
Society of Geophysical Exploration 
Kneza Milosa 7, 11000 Belgrade, YU 
tel.: (381-11)345 972 
fax: (381-11)335 539 
E-mail: estarcem@ubbg. etf. bg. ac. yu

Késmárky István

TISZTSÉGVISELŐINK BEMUTATÁSA II.

A Magyar Geofizika 1996. évi második számában ígértük, hogy folytatjuk az új tisztségviselők 
bemutatását. Eme ígéretünknek ezúton teszünk eleget.

JESCH Aladár, a Jelölő Bizottság elnöke

E
A Budapesti József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetemen szerzett gé
pészmérnöki oklevelet. Nyug
díjas, korábban a mélyfúrási 
geofizika fejlesztésében töltött 
be irányító szerepet. Számos 
egyesületi tisztsége volt (terü
leti csoportok vezetése, Tudo

mánytörténeti Bizottság, elnökség tagja, SPWLA 
Budapest Chapter elnöke).

Telefon: (93) 313 140/71215 
Fax: (93) 310 232

SZARKA László, a Nemzetközi Kapcsolatok Bi
zottságának elnöke

Miskolcon, a Nehézipari Mű
szaki Egyetem Bányamémöki 
Karán végzett, az MTA GGKI 
tudományos főosztályvezetője. 
Szakterülete a tudományos ku
tatás. Volt a Soproni Csoport 
titkára és az MGE elnöke, alel- 
nöke.

Telefon: (99) 314 290
Fax: (99) 313 267 
E-mail: szarka@ggki.hu
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Pa t t a n t y Ú S-Á . Miklós, a Mérnökgeofizikai Bi
zottság elnöke

Márton Péter, a Tudományos és Oktatási Bi
zottság elnöke

A Budapesti Műszaki Egye
tem Villamosmérnöki Karán 
szerzett diplomát. Az ELGI-ben 
dolgozik. Szakterülete a sekély
geofizikai kutatás, elsősorban a 
földradar. Az MGE mellett 
tagja a Mérnök Egyletnek és az 
Environmental and Engineering 
Geophysical Society-nek. 

Telefon: (1) 252 4999 
Fax: (1) 363 7256 
E-mail: h6123@ella.hu

La b ó c z k i Enid, az Ifjúsági Bizottság elnöke

t
A N ehézipari M űszaki

Egyetemen végzett geofizikus

mérnökként, majd környezet-
védelmi szakmérnöki és köz- 
gazdászi végzettséget is szer
zett. A MÓL Rt. Külföldi Ku
tatás-Termelési Üzletágában 
dolgozik, feladata a tervezés és 

w—J t  gazdálkodás.
Telefon: (1)464 1814 
Fax: (1) 464 4678

Az ELTE Természettudo
mányi Karán végzett, okleve
les geofizikus. Az ELTE Geo
fizikai Tanszékének egyetemi 
tanára. Korábban az Általános 
Geofizikai Szakosztálynak volt 
elnöke.

Telefon/fax: (1) 210 1089 
E-mail: marton@ludens.elte.hu

REZESSY Géza, a Szavazatszámláló Bizottság 
elnöke

mányi Karán végzett, okleve
les geofizikus. A Magyar Geo
lógiai Szolgálat Szakhatósági 
Főosztályán dolgozik mint fő
osztályvezető, a földtani szak- 
hatósági eljárások irányítója. 

Telefon: (1) 267 1433 
Fax: (1) 251 1759 

E-mail: rezessy@vax.mafi.hu

Az ELTE Természettudo-

ACZÉL Etelka, a Szeniorok Bizottságának elnöke

Az ELTE Természettudo
mányi Karán végzett, okleve
les geofizikus. Nyugdíjas, ko
rábban az ELGI-ben dolgozott. 
Volt az Általános Geofizikai 
Szakosztály titkára és elnöke, 
az elnökség tagja. Jelenleg is 
részt vesz a Magyar Geofizika 
szerkesztőbizottságában, a 

Magyar Geofizikusokért Alapítvány kuratóriumának 
tagja.

Telefon: (1) 252 4999 
Fax: (1) 363 7256

Verő László
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