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Egy karizmatikus önzetlen barát, kiváló szakember és pél-
dás családapa távozott el körünkből: Nagy Zoltán okleveles 
geofi zikusmérnök, élt 83 évet.

„Iszonyú hirtelen hagytál itt bennün-
ket, s csak állunk itt letörten… Ragasz-
kodtál, hogy – ha úgy adódik – szakmai 
búcsúztató el ne hangozzon. Szerény vol-
tál mint mindig. Letiltottad: éppen eleget 
mondtam én mások felett!” – hangzott el 
a búcsúztatásodkor.

Ezt kell itt most pótolnom. A nyáron 
esedékes gyémántdiploma átvételéhez 
már megírtad rövidített szakmai életraj-
zodat, amely most kiváló forrásmunka, 
de amelyen nincs jogom sokat rövidíteni, 
egy kivételesen értékes életpályán nem 
eshet csorba.

1936-ban született Sopronban, ott is 
érettségizett a patinás Széchenyi Reál-
gimnáziumban, majd ugyancsak Sopron-
ban a Földmérőmérnöki Kar geofi zikus-
mérnöki szakán kapta meg okleveledet 
1959-ben.

1959. május 15-én lépett be a Kőolajipari Tröszt Szeiz-
mikus Kutatási Üzemének állományába. Az ezt követő 
négy évben az ország különböző területein dolgozott a 
szeizmikus üzemegységeknél. Feladata a terepi szeizmikus 
mérések szakmai irányítása és a mérési adatok kiértékelé-
se volt.

1963-ban újabb geofi zikai módszerek bevezetéséről 
dön töttek az Üzemben. Megbízták a földi áramok mérésén 
alapuló tellurikus térképezés, valamint az egyenáramú 
szondázások bevezetésével, az üzemi technológia kidolgo-
zásával és a terepi munkák megszervezésével. A cél me-
dencealjzat kutatásának elősegítése és részben mérnök-
geofi zikai jellegű feladatok megoldása volt. Ezután két évig 
terepen irányította a geoelektromos méréseket, majd az 
1965-ben létrehozott Geoelektromos Osztály vezetőjévé 
nevezték ki. A Geofi zikai Kutató Vállalattá (GKV) átalakult 
cégénél ezt a beosztást töltötte be egészen 1993-ig, a MOL 
Rt. megalakulásáig.

Az 1971. évi külföldi tanulmányútján úgy tapasztalta, 
hogy a kutatással szembeni megnövekedett elvárásoknak 
csak az akkor legújabb elektromágneses mérési módsze-
rek, a magnetotellurika, valamint a frekvenciatartomány-
ban mért EM-szondázások bevezetésével lehet megfelelni 
a közeljövőben. Munkatársaival 1974–75 folyamán meg-
valósította az EM-szondázások elindításához szükséges 
technikai feltételeket. Kidolgozta a terepi mérési metodi-

kát, az adatfeldolgozást és a kiértékelés rendszerét. A 
magnetotellurika bevezetéséhez tartós kapcsolatot és fej-
lesztési együttműködést sikerült kialakítania a hazai egye-

temi és akadémiai kutatóhelyekkel (Mis-
kolci Egyetem Geofi zikai Tanszéke és a 
soproni MTA GGKI). Ez a közel három 
évtizedre kiterjedő együttműködés biz-
tosította munkájának elméleti hátterét.

Kérésére a soproni Geofi zikai Intézet 
felkarolta a modellvizsgálatok alkalmazá-
sát az interpretációs módszerek fejlesz-
tésében. Az Intézetben megvalósított la-
boratórium lehetőséget adott az elektro-
mágneses tér háromdimenziós fi zikai mo-
dellezésére.

A bevezetett módszerek segítették a 
medencealjzat tektonikai zónáinak vizs-
gálatát, a geotermikus tárolók kimutatá-
sát és hozzájárultak a szénhidrogén-táro-
lók kimutatásához. Az EM-szondázások 
módszerét és a hazai eredményeket két 
évtizeden keresztül ismertette a Miskolci 

Egyetem geofi zikus hallgatóinak.
1993-tól a MOL Rt. főmunkatársa lett, majd  1995–1998 

között a Kutatás–Művelési Mérnöki Iroda Erőtérgeofi zikai 
csoportjában az elektromágneses kutatási terület vezetője-
ként dolgozott. 1998 júniusában ment nyugdíjba. Ezután – 
mint önálló vállalkozó konzultáns – a mérési eredmények 
interpretálását, a kutatási jelentések összeállítását és az 
egyéb szakmai konzultációt végezte továbbra is a Mérnöki 
Iroda, ill. a MOL Rt. számára. Kidolgozta az EM sík-
hullám terének számítási algoritmusát frekvencia disz per-
ziós közegre, amelyet 2003-ban publikált is.

Az erőtér-geofi zikai módszerek gyakorlati elterjeszté-
sében végzett munkáját a MOL Rt. a „Magyar Olajiparért” 
kitüntető érem ezüst fokozatával ismerte el 1994-ben. A 
bányászathoz kapcsolódó tevékenységéért pedig 1998-ban 
a Szt. Borbála-érem kitüntetést vehette át.

Munkájának eredményeit számos publikációban ismer-
tette, részben önállóan vagy munkatársaival közösen, fel-
használva a Magyar Geofi zikusok Egyesülete fórumait, 
 valamint  a nemzetközi konferenciák és szakfolyóiratok 
 lehetőségeit.

Az MGE tagjainak sorába 1958-ban még Sopronban lé-
pett be. 1973-ban titkárként aktívan bekapcsolódott az 
Egyesület munkájába. 1974–1990 között szervezte a hazai 
geofi zikai vándorgyűléseket, valamint – a Kelet-európai 
Nemzetközi Geofi zikai Szimpózium szervező bizottságá-
nak magyar tagjaként – az évenkénti nemzetközi konferen-
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ciákat. Egyesületi tevékenységéért 1980-ban az MGE tisz-
teletbeli tagjává választotta, majd 1987-ben a Renner János-
emlékéremmel és 1989-ben MTESZ-díjjal tüntették ki. Az 
Európai Geofi zikusok (EAGE) 1985-ben megrendezett 
 budapesti kongresszusának konferenciatitkára volt. A 
kongresszus nemzetközileg is elismert sikeréért, a többi 
szervezővel együtt, a „Kiváló Munkáért” miniszteri kitün-
tetésben részesült. 1992-ben a Magyar Geofi zikusok Egye-
sületének elnöke, míg 1991-ben és 1993-ban alelnöke volt. 
Társszerzőként, részben szerkesztőként 2004-ben részt 
vett az „50 éves a Magyar Geofi zikusok Egyesülete” szak-
matörténeti monográfi a összeállításában. 2006-ban az 
MGE Egyed László-emlékéremmel ismerte el geofi zikus-
ként végzett tevékenységét.

S most, hogy közelről megismertük Nagy Zoltánt a szak-
embert, essen pár szó Zoliról,  „CZW”-ről, a barátról is,  év-
folyamtársi szemmel.

Mi az 1959-ben Sopronban diplomázott geofi zikusok (és 
geodéták) egy hihetetlenül összekovácsolódott évfolyam, 
szinte család lettünk. A „halhatatlan Évfolyam”. Így dön-
töttünk önmagunkról – és nem érdemtelenül. Összeková-
csolt minket a selmeci hagyományok megélése, a mihályi 
nagygyakorlat, 56 forgataga, Dzseki bácsi és az oroszlányi 
meddőhányó, Tapir prof gömbszene… Valétálásunk után 
sem szakadtunk el egymástól. Számon tartottuk egymást a 
pályáján, s ha kellett és tudtunk, segítettünk. Rendszeres 

családos nagy kirándulásaink a Fertő partjától Torockóig 
vagy akár a Vereckéig terjedtek… S végül, ki nem felejtve 
a  „világtalálkozót”, amikor is az 56-ban kintfelejtkezett és 
ideiglenesen hazahívott évfolyamtársakkal felidéztük a 
soproni közös múltat, s az egykori aknazáras brennbergi 
miniszteri úton még nagy sörpartit is csaptunk. Zoli, 
ezekben mindig Te voltál a nagy ötletadó és főszervező! 
 Azután mintegy két évtizede úgy döntöttünk, hogy pár ol-
dalt írunk önmagunkról, gyökereinkről, életünkről, pá-
lyánk alakulásáról – majd összeállt az a bizonyos „fehér 
könyv”, amely azóta is a legértékesebb kincsünk egyike. 
Hatvanöt éves barátság van mögöttünk!

Zoli azon ritka vezetők egyikévé vált, akit mindenki 
 szeretett, és olyan kolléga, aki mások érvényesülését is szí-
vén viselte. 

A Farkasréti temetőben február 18-án rengetegen bú-
csúztak Tőle, majd kísérték utolsó útjára a 60. parcellához. 
Sokan már csak nehezen lépdelve, némán, deresedő fejjel… 
Barátok, szakmabeli kollégák, belföldről-külföldről, év-
folyamtársak és természetesen a Család.

És én hiszem, hogy Te most egy olyan dimenzióban 
vagy, ahol az igaz emberek békében nyugszanak. Zotyó, 
 Isten veled!

„Szerencse fel, szerencse le, ilyen a bányász élete!”

Vida Zsolt



Rendezvénynaptár
2019. április

ápr. 7–12. EGU General Assembly Bécs,
Ausztria

ápr. 8–11. 20th European Symposium on Improved Oil Recovery (IOR 2019) Pau, 
Francaország

ápr. 23–26. 5th International Workshop on Rock Physics
(http://sgpnus.org/5iwrp.html)

Hong Kong

ápr. 26. Magyar Geofi zikusok Egyesületének Közgyűlése Budapest

2019. május

máj. 13–16. XVIIIth International Conference „Geoinformatics: Th eoretical and Applied 
Aspects”. Organizer: EAGE

Kiev, Ukrajna

máj. 19–22. AAPG Annual Convention & Exhibition San Antonio, 
Texas, USA

máj. 21–25. II. AGES/EAGE/CEI Conference & Technical Exhibition: Geosciences 
Applied to Solve Humanitarian Problems Worldwide

Kopaonik Mt. 
Serbia

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

jún. 15–19. SPWLA Annual Symposium 2019 Th e Wooddlands,
Texas, USA

jún. 16–20. Th e 8th International Geosciences Student Conference (IGSC) Uppsala, 
Svédország

2019. szeptember

szept. 2–6. Fourth EAGE Conference on Petroleum Geostatistics
Organizer: EAGE

Firenze, 
Olaszország

szept. 8–12. Near Surface Geoscience Conference and Exhibition 2019
Th e world’s most signifi cant Near Surface Event

Hága,
Hollandia

szept. 15–20. SEG International Exposition and 89th Annual Meeting
(https://seg.org/Events/Upcoming-SEG-Annual-Meetings)

San Antonio, 
Texas, USA

szept. 18–22. 10th Congress of Balkan Geophysical Society (BGS) Albena Resort, 
Bulgária

szept. 30. – okt. 2. SPE Annual Technical Conference and Exhibition Calgary, 
Alberta, Kanada

További részletek, referenciák az MGE (www.mageof.hu) honlapjáról, illetve az EAGE (www.eage.org)
és a SEG (www.seg.org) honlapjairól érhetők el.       Sze rkesztőség
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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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