
A látogatottság főleg a második napon volt jelen
tős. Igazolódott az az elképzelés, hogy érdemes posz
ter szekciót szervezni és az is helyesnek bizonyult, 
hogy külföldi kongresszusokra készített poszterek 
itthoni bemutatását külön is kérte a rendezőség.

Merészség lenne akár a szakmai színvonalat, akár 
a választott témák időszerűségét megítélni, azt azon
ban mindenképpen el kell ismerni, hogy a poszterek 
tervezése, kiállítása -  nemcsak a külföldön is bemu
tatottaké -  megfelelő színvonalú volt.

Köszönet illeti a szerzőket azért, hogy a poszterek 
időben a helyükre kerültek, ez kinek könnyebben, 
kinek nehezebben sikerült, köszönet a legváltozato
sabb felerősítési technikáknak, hogy a poszterek a 
helyükön is maradtak és végül köszönet az érdeklő
dőknek, akik azt igazolták, hogy a szerzők fáradsá
gos munkája nem volt hiábavaló.

“A ” szekció

Az előadói mikrofont ezen a délelőttön a MÓL Rt. 
és az ELGI geofizikusai ragadták magukhoz, az 
utóbbiaknak néhány M ÁFI-s kolléga is segített az 
előadások elkészítésében. Szünet előtt dr.BODOKY 
Tamás, szünet után VERŐ László elnökölt.

A 8 előadás kivonata a vándorgyűlési program-fü
zetben megtalálható. Ezek további rövidítése helyett 
a hozzászólásokból és az előadásokat követő beszél
getésekből idéznék néhány gondolatot.

A Nemzeti Geofizikai Adatbázis körül még sok 
vita várható, de legalább azt el kell érni, hogy létéről 
minél többen tudjanak.

Olyan gazdagok vagyunk, hogy a már 100 éve 
ismert, ma már geofizikailag is eléggé megkutatott, 
minden valószínűség szerint legjobb minőségű hazai 
kőszén előfordulásra (Magyarmecske) nincs szüksé
günk?

Lehet, hogy az egészen más geológiai körülmé
nyek között sikerrel alkalmazott szeizmikus feldol
gozó programok itthon nem vizsgáznak olyan jól, 
de a hazai körülményekre kifejlesztett és itthon ki
próbált programokat mindenképpen érdemes megis
merni.

A párizsi EAEG-n több szekciónyi orális és szá
mos poszter foglalkozott a földradarral. Ezen a terü
leten a magyar geofizikusok is tudnak újat, érdekeset 
mondani a világnak.

Vitatkozni lehet azon, hogy mi a helyes arány, de 
a geofizikának szerves része az átgondolt műszerfej
lesztés is.

Remélem, sokan értenek egyet azzal a többször 
hallott megjegyzéssel, hogy jó volt legalább a ván

dorgyűlés idejére egy kicsit felejteni a mindennapi 
gondokat, végre a szakmával is foglalkozni és nem 
utolsó sorban újra találkozni régóta nem látott isme
rősökkel.

Higgyünk abban, hogy jövőre is így lesz.

“B ” szekció

А В szekcióban az a nyolc előadás hangzott el, ami 
a plenáris ülés egy előadásával és hat poszterrel 
együtt, a felszín-fúrás kombinációban végzett geofi
zikai mérések témakörével foglalkozott. Ez a téma
kör, aktualitása miatt, az MTA Geofizikai Tudo
mányos Bizottságának ajánlására került a vándor- 
gyűlés programjába.

A VSzP mérésről két előadás hangzott el. Az egyik 
a teljes szeizmikus hullámteret regisztráló, három 
komponensű mérés lehetőségeit mutatta be, különös 
tekintettel a litológiára és a töredezettség kimutatá
sára. A másik a többszörös fedéses offsetes VSzP 
tervezésére és hatékonyságának vizsgálatára alkal
mas algoritmust ismertette.

A mélyfúrásokat is felhasználó geoelektromos 
módszerekről három előadást hallottunk. Az egyik 
a süllyesztett elektródás mérések szerepével foglal
kozott a fúrással feltárt mészkő, dolomit fekü dom
borzatának, vagy érces zónáknak a követésében. A 
másik témája a széntelep fúrások közötti folyamatos
ságának, illetve tektonizáltságának kimutatására al
kalmas rétegkövetési módszer volt. A harmadik elő
adás a fúrólyukak közötti rádióhullámú átvilágítás 
egyes elvi kérdéseit, valamint bauxitkutató fúrások 
közötti sikeres alkalmazását mutatta be.

Ismertetésre került a Mecsekurán Kft. komplex 
geodinamikai és környezetvédelmi monitoring 
rendszere, amelynek bányabeli, külszíni és fúrólyuk
ban elhelyezett szeizmikus, elmozdulásmérő, lég
nyomás, hőmérséklet, vízszint és radon érzékelő ele
mei vannak.

A bauxitbányászatot veszélyeztető karsztvíz-ve
szély megítélésére alkalmas szelvényeket, térképe
ket mutatott be az egyik előadó, a Csaba-pusztai 
területre. Ezek közel 200 fúrás mélyfúrási geofizikai 
adatainak korreláción alapuló, egységes területi fel
dolgozásával készültek.

Érdekes téma volt a földalatti kitöréseknél alkal
mazható geofizikai és fúrástechnológiai módszerek 
együttesének és egy hazai esetnek a bemutatása.

Ferenczy László, Takács Ernő, Verő László

MEGALAKULT AZ MGE SZÉNHIDROGÉN SZAKOSZTÁLYA

Az MGE ezévi Közgyűlésén egy javaslat kezde
ményezte, hogy az Egyesület Elnöksége tegyen lépé
seket az MGE keretében működő és az alkalmazott 
geofizika, valamint a kőolaj- és földgázkutatás és 
művelés közös kérdéseivel foglalkozó szakosztály 
(szakcsoport) létrehozására. E javaslat lényegében 
azoknak az igényeknek és gondolatoknak konkrét 
kifejtése volt, amely szerint a szénhidrogénkutatás és 
művelés jelen feladataihoz és igényeihez az alkalma
zott geofizika optimális hozzájárulást, előrehaladást

csak az eddigieknél szorosabb interdiszciplináris 
együttműködéssel, a szakmai integrálódás irányába 
haladva biztosíthat.

Egyesületünk Elnöksége ezt követően egy felhí
vás kibocsátásával és az érintett társegyesületek ve
zetőségét megkeresve, tájékozódó és reménykeltő 
megbeszélésekkel megkezdte a Közgyűléstől kapott 
feladat teljesítését. Megfogalmazta a szakosztály 
célját, feladatát, megjelölte a témában együttműkö
désre megkeresendő szakemberek körét.
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Idézet a felhívásból:

“A szakosztály célja: a rezervoárral kapcsolatos 
kutatási és művelési feladatok interdiszciplináris 
megoldásának elősegítése, a korszerű szakmai integ
ráció hatékonyabbá tétele, a szénhidrogénkutató és 
művelő szakemberek tudományos, elvi és gyakorlati 
eszmecseréinek előmozdítása.

Feladata: tudományos, szakmai előadóülések, ha
zai és nemzetközi konferenciák szervezése, oktatási 
programok kidolgozása és azok megvalósítása.

Tagjai sorába várjuk és hívjuk: elsősorban a szén
hidrogénkutató geofizikusokat, geológusokat, mély
fúrási szakembereket, művelést tervező rezervoár- 
geológusokat és mérnököket, művelőmémököket 
(de az MGE, MFT, OMBKE tagjai közül bárkit)."

Elnökségünk — az Alapszabály és Ügyrend ide
vonatkozó rendelkezéseit figyelembevéve — egy 
időszakos bizottságot hozott létre, amelynek feladata 
a létrehozandó egyesületi szakosztály vezetőségvá
lasztásának, a társegyesületekkel egyeztetett jelölé
sek előkészítése és a választások lebonyolítása. Az 
Elnökség ezen Jelölő és Előkészítő Bizottság veze
tésére dr. FERENCZY Lászlót bízta meg. A bizottság 
tagjait, az elnök javaslata alapján, az Elnökség hagy
ja jóvá.

A tervek szerint a vezetőségválasztásra október
ben, míg az új szakosztály első szakmai és bemutat
kozó ülésére november második felében kerülne sor.

Ferenczy László
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