
ERKEL ANDRÁS 
1929-1984

1984. április 26-án váratlanul elhunyt az önzetlen barát, a mindenkor és 
mindenkin segíteni kész ember, az ELGI jelenkori életének kimagasló kutatója, 
a Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító tagja: Erkel András. Hirtelen 
halálának híre megdöbbenést és mélységes fájdalmat váltott ki mindnyájunkban.

Gyulán született 1929. november 29-én. Geofizikusi képesítését a Műszaki 
Egyetem Földmérőmérnöki Karának geofizikusmérnöki szakán szerezte Sopron
ban 1953-ban.

Már pályája kezdetén felismerte, hogy a geoelektromos mélyszerkezet kuta
tásnak van létjogosultsága Magyarország geológiai adottságai mellett.

A hatvanas években és a hetvenes évek elején még az igények jelentkezése 
előtt munkatársaival megteremtette a geofizikai érckutatás lehetőségeit. Ez 
valóban teremtés volt, szinte semmiből kellett kiindulni, módszert, műszert, 
értelmezési eljárásokat átvenni, a hazai körülményekre alkalmazni, továbbfej
leszteni.

Kezdetben mint terepi csoportvezető, 1963-tól 1970-ig mint a Geoelektromos 
Osztály vezetője, majd haláláig az Érc és Mérnökgeofizikai Főosztály vezetője
ként végezte munkáját.

Jelentős érdemeket szerzett a tellurikus és magnetotellurikus módszer hazai 
bevezetésében, a gerjesztett potenciál módszer vizsgálatában és alkalmazásában. 
Vezető szerepet töltött be az ELGI geoelektromos műszerfejlesztő munkájában. 
A GE —10 és GE —20 geoelektromos műszerekek kifejlesztése, a magnetotelluri
kus műszerfejlesztési eredmények, a gerjesztett potenciál mérések céljára alkal
mas DIAPÍR műszercsalád megvalósítása fémjelzik az elhivatott kutató és vezető 
eredményes munkáját.

Személyes részvételével és szervező, irányító tevékenységével külföldön is 
jó nevet szerzett a magyar geofizikának. 1960 —62-ben víz- és krómérckutató 
méréseket végzett Guineában, az ELGI mongóliai érc- és vízkutató expedíciós 
tevékenységének több mint húsz éven át volt szervezője és irányítója.

Nemcsak kollégái tisztelték és értékelték tevékenységét, de állami és szakmai 
elismerések sorában is részesült harminc éves sikeres pályafutása során. 1964-ben 
és 1970-ben a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója lett, 1970-ben elnyerte a Munka 
Érdemrend bronz fokozatát, 1976-ban pedig a Bányászati Kutatás Kiváló Dol
gozója címet.

Gyászolja mindenki, aki elhunytával sokat veszített. Barátai, kollégái, az, 
egész magyar geofizikus társadalom. Emlékét megőrizzük.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete
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ELŐZETES AZ OMBKE XIX VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL

Az OMBKE kőolaj-, földgáz-, és vízbányászati szakosztálya 1985. október 
3 — 6. között rendezi meg hagyományos, sorrendben 19. vándorgyűlését, Hajdú
szoboszlón.

A vándorgyűlés szakmai előadásai a szokásos szakterületi fejlődési tájékoz
tatókkal kezdődnek és a szekció vezetőség — elnök(ök) és a titkár(ok) — által 
felkért előadók előadásaival folytatódnak. A szekciókban elhangzó szakmai elő
adások megtartására péntek délután, szombat egész napon, valamint vasárnap 
délelőtt kerül sor, amelyeket pénteken délelőtt a plenáris ülés előz meg. 
A vándorgyűlés résztvevői az elhangzó előadások magyar vagy angolnyelvű 
összefoglalóit regisztráláskor kézhez kapják.

A vándorgyűlés szakmai célkitűzése: Energiatakarékosság és hatékony 
energiafelhasználás a kőolaj-, földgáz-, vízbányászat, valamint a szilárdás vány- 
kutatás területén.

A szakmai célkitűzés sikeres megvalósítása érdekében hat szekcióban ter
vezzük csoportosítani az előadásokat:

А-szekció: Történeti szekció.

Elnök: Dr. Álliquander Ödön 
Titkár: Csath Béla
Témája: A vándorgyűlések története (utalva a 100 éves évfordulóra) 
és a történethez kapcsoljuk az általános fúrási és szénhidrogén
termelési tevékenység történetének néhány kiemelkedő eseményét.

В-szekció: Fúrás és kutatás.

Elnök: Dr. Hingl József és Dr. Dank Viktor 
Titkár: Ősz Árpád
Témája: Az energiatakarékosság és hatékonyság növelés a mély
fúrásoknál, különös tekintettel a nagymélységű fúrási tevékenységre 
és az ehhez kapcsolódó kutatási feladatokra.

C-szekció: Vízbányászat- és szilárdásvány-kutatás.

Elnök: Dr. Pataki Nándor és Falusi István,
Titkárok: Kassai Ferenc és Bogdány Győző
Témája: A szilárdásvány-kutatás és vízkutatás perspektívái és fel
adatai, különös tekintettel a hatékony energiagazdálkodásra és az 
ebből következő népgazdasági és vállalati feladatokra.
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D-szekció: Rezervoir mérnöki tevékenység.
Elnök: Dr. Rácz Dániel 
Titkár: Papp István
Témája: a kihozatal növelő eljárások hazai perspektívái és a nem
zetközi lehetőségek áttekintése, az optimális mezőt művelő rezsinek 
hazai és nemzetközi gyakorlata, különös tekintettel az energiagaz
dálkodás hatékonyságára.

E-szekció: Szénhidrogén-termelés.
Elnök: Dr. Bálint Valér
Titkárok: Csákó Dénes és Tóth András
Témája: A hatékony energiafelhasználást biztosító felszíni technoló
giák, a termék kinyerési hatásfokok növelése és a földgáz hatékony- 
nyabb felhasználására irányuló törekvések és ezek hazai perspektí
vái. Az optimális csúcsgazdálkodás feltételrendszere.

F-szekció: Szénhidrogén-szállítás, -gyártás, -építés és -tervezés.
Elnök: 8záhonyi Géza és Láng Tivadar 
Titkárok: Darás István és Hegedűs László
Témája: a hatékony népgazdasági energiaszerkezet kialakításához 
kapcsolódó távvezetéki és termelő berendezés fejlesztési feladatok, 
a tipizálás és a hatékony energiafelhasználás, valamint az energia
takarékossági elvárások figyelembevételével.

A szakosztály a szakmai programok mellett hölgyprogramot, a szénhidrogén
iparral kapcsolatos művészeti kiállításokat, valamint a hazai olajipari eseménye
ket bemutató emlékkiállítást is rendez.

CSÁKÓ DÉNES 
a Szervező Bizottság titkára

MAGYAR GEOFIZIKA 
A szerkesztésért felelős: Zelei András 

A szerkesztőség címe: 1368 Budapest VI., Anker köz 1. Telefon: 429-754 
Kiadja a Lapkiadó Vállalat. 1073 Budapest, Lenin körút 9 — 11. Telefon: 429-350. Levélcím: 1906 Budapest, Pf. 22

Felelős kiadó: Siklósi Norbert vezérigazgató 
84.1066. Állami Nyomda, Budapest 
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