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Redlerné dr. Tátrai Marianna
1957 – 2018

1957-ben született Budapesten. 1975-ben érettségizett 
az  Árpád Gimnáziumban. 1980-ban szerzett geofi zikusi 
diplomát az ELTE-n, 2005-ben pedig doktori dolgozatát 
megvédve PhD-fokozatot az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Természettudo-
mányi Karán.

Egyetemi hallgatóként részidős szerző-
déssel dolgozott az Eötvös Loránd Geofi -
zikai Intézet Szeizmikus és Számítástech-
nikai Főosztályán, ahová az egyetem el-
végzése után teljes állásba került. 1980–
1982 között a szeizmikus terepi csoport-
nál kiértékelő geofi zikusként (tudomá-
nyos segédmunkatársi beosztásban), 
majd 1982-től a Főosztály Hegyvidéki 
Osztályán mint tudományos munkatárs 
dolgozott. Az Intézet 1993-as átszervezé-
se óta a Kutatási Főosztály állományába 
tartozik, 2005-től mint tudományos fő-
munkatárs.

1980–1993 között a „Földtani alapszel-
vények” állami kutatási téma (a kainozoós 
medencealjzatnak és belső szerkezetének vizsgálata) szeiz-
mikus témafelelőse volt. Ezen időszak során részleteseb-
ben foglalkozott a Kisalföld, a  Dunántúli-középhegység 
és előterei, az Északi-középhegység és előterei, valamint a 
Balatontól délre eső területek földtani felépítésével. A 
 számítógépes feldolgozás lehetőségeit az SzCSz-3 prog-
ramrendszer segítségével ismerte meg. A mélyszerkezet-
kutatás mellett egyéb szeizmikus feladatok tervezésében, 
feldolgozásában és értelmezésében is részt vett, így szilárd-
ásvány-kutatás (szén, urán) céljából szeizmikus refrakciós 
mérésekkel, szénkutatási feladatoknál nagy felbontású 
szeizmikus refl exiós, bauxitkutatási célból végzett szeizmi-
kus térbeli és transzverzális szeizmikus hullámokkal vég-
zett mérésekkel is foglalkozott.

1993-tól a GEOQUEST interaktív szeiz mikus értelme-
zőrendszer intézeti alkalmazója. 1994 és 1995 között a 
MÁFI-val közösen végzett „Magyarország szerkezeti 

elemzése: tektonika és neo tekto nika” ku-
tatási témának vezetőjeként regionális 
tekto nikai vizsgálatokban működött 
köz re. 1995-ben bekapcsolódott a kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladékok 
végleges elhelyezésére szolgáló telephely 
kiválasztására irányuló kutatásokba. 
1995–1997 között 2D és 3D szeizmikus 
mérések szén hidrogén-kutatás szempon-
tú újra értelmezésében vett részt. 1995–
1998 között az Országos Kutatási Alap 
támogatását elnyerve a  „Dunántúli-kö-
zéphegység mélyszerkezeti felépítésének 
szintézise” című kutatási témán dolgo-
zott, melynek egyben a vezetője is volt.

1997-ben a „Szeizmikus alaphálózat” 
projekt vezetőjeként a LANDMARK 
 értelmező rendszeren megkezdte a 
szeizmikus szelvényekből álló adatbázis 

ki alakítását. 1999-től a Kutatási Főosztály SUN munkaál-
lomásán szeizmikus értelmezőiként tevékenykedik. 
2000-ben a „Litoszféra” projekt keretében szeizmikus 
mély szerkezet-kutató refl exiós szelvény újrafeldolgozását 
végezte el PROMAX feldolgozó rendszer segítségével. 
2001–2003 között a „Magyarország földtani térmodellje” 
projekt „Földrengések forrásterületeinek vizsgálata” ku-
tatási témájának vezetője. 2005-től a „Állami geofi zikai 
adatszolgáltatás, informatika, térképezés” és a „A ma-
gyarországi geotermikus energiapotenciál felmérése” té-
mákban vesz részt mint szeizmikus értelmező. A rábízott 
feladatokat mindig nagy szorgalommal és alapossággal 
végzi.

1980-óta tagja a Magyar Geofi zikusok Egyesületének.



Rendezvénynaptár

2018. augusztus

aug. 11–17. GeoBaikal 2018
(www.eage.org)

Irkutszk, 
Oroszország

2018. szeptember

szept. 3–6. ECMOR XVI – 2018
(www.eage.org)

Barcelona, 
Spanyolország

szept. 9–13. Near Surface Geoscience 2018
(www.nearsurfacegeoscience2018.org)

Porto,
Portugália

szept. 10–14. Geomodel 2018
(www.eage.org)

Gelendzsik, 
Oroszország

2018. november

nov. 8–9. First EAGE/IGA/DMGK Joint Workshop on Deep Geothermal Energy
(www.eage.org)

Strasbourg, 
Franciaország

2019. május

máj. 23–25. Az MFT és az MGE közös vándorgyűlése
A Magyar Királyi/Állami Földtani Intézet jubileumának
és Eötvös Loránd centenáriumának alkalmából

Balatonfüred

2019. június

jún. 3–6. 81. EAGE évi kongresszus és műszerkiállítás
(www.eage.org)

London,
Anglia

További részletek, referenciák a honlapról (www.mageof.hu) érhetők el.
Kakas Kristóf



Rendezvénynaptár

2010. október

2010. okt. 17–22. SEG 80. évi kongresszus és kiállítás (http://www.seg.org) Denver, USA

2010. okt. 20. „Új utak a földtudományban” előadás-sorozat: „Éghajlat – kőbe vésett 
magnószalag”

Budapest, ELGI 
konferenciaterem

2010.  november

2010. nov. 17. „Új utak a földtudományban” előadás-sorozat: „Föld és egészség” Budapest, ELGI 
konferenciaterem

2010. nov. 17–19. „Bányászat és geotermia” konferencia Eger, Hotel Eger

2010. nov. 18. IX. Geotudományi Ankét Nagykanizsa, Hevesi 
Sándor konf.terem

2010.  december

2010. dec. 15. „Új utak a földtudományban” előadás-sorozat: „Óriásvárosok – 
mélyebbre hatolni, biztonságosabban építkezni”

Budapest, ELGI 
konferenciaterem

2011. január

2011. jan. 16–19. EAGE Mélyfúrás-geofi zikai Workshop (http://www.eage.org) Isztanbul, Törökország

2011. március

2011. márc. 27–30. EAGE 3. Passzív Szeizmikus Workshop (http://www.eage.org) Athén, Görögország

2011. április

2011. ápr. 3–8. European Geoscience Union közgyűlése 
(http://meetings.copernicus.org/egu2011)

Bécs, Ausztria

2011. ápr. 10–13. AAPG évi kongresszus és kiállítás (http://www.aapg.org) Houston, USA

2011. ápr. 12–14. EAGE IOR 2011 (http://www.eage.org) Cambridge, 
 Nagy-Britannia

2011. május

2011. máj. 23–26. EAGE, 73. évi kongresszus és műszerkiállítás (http://www.eage.org) Bécs, Ausztria

2011. szeptember

2011. szept. 12–14. EAGE Near Surface 2011 (http://www.eage.org) Leicester, 
 Nagy-Britannia

2011. szept. 18–23. SEG 81. évi kongresszus és kiállítás (http://www.seg.org) San Antonio, USA

2011. október

2011. okt. 4–7. A Balkán Geofi zikai Társaság 6. kongresszusa (http://www.bgs2011.eu, 
http://www.bgs2011.hu)

Tulip Inn Hotel, 
Budapest

EAGE: European Association of Geoscientists and Engineers; SEG: Society of Exploration Geophysicists; AAPG: 
American Association of Petroleum Engineers
További részletek, referenciák a honlapról (http://www.mageof.hu) érhetők el.

Kakas Kristóf
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1982

Még jelentős a világpiacon is jelen lévő magyar geofi zikai műszerfejlesztés és -gyártás

A 2001 R mélyfúrás-geofi zikai berendezés makettje – ma mementóként – 
a Gamma Műszaki Zrt. Gamma Ipartörténeti Szakgyűjteményében
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