
Kérdőív (tervezet)
a Magyar Geofizikusokért Alapítvány Kuratóriumához benyújtandó pályázathoz

(a leendő pályázóknak útmutatásként)

1. A kérelmező neve:
2. Munkahelye:
3. MGE tagságának kezdete:
4. Milyen célra kéri a támogatást:
5. Ha tanulmányi út, mennyi a teljes költség:
6. Milyen más támogatást kért:
7. Milyen más támogatást kapott:
8. Munkahelye mennyivel járul hozzá költségeihez:
9. Mennyit kér a MG Alapítványtól:

10. Legkésőbb mikor esedékes az alapítványi összeg 
felvétele (átutalása):

11. Ha rendezvényre, szimpóziumra megy, tart-e elő
adást:

12. Ha a 11-es pontra igennel válaszolt, előadásának 
címe és szerzőtársai:

13. Előadás esetén a szerzők közül ki utazik:
14. Előadás esetén ki tartja az előadást:

A kérelemhez az alábbiakat kérjük csatolni tanul
mányi üt, ösztöndíj esetén:
1) A meghívást
2) És/vagy előadást elfogadó okiratot
3) Munkahelyi javaslatot, amelyben a felelős vezető 

a munkaadó anyagi támogatásának módjáról, 
összegéről is nyilatkozik

4) Az utazás költségeiről a pályázó készítsen a jelen
legi jogszabályokkal összhangban lévő költségve
tést.

N e m e s i  L á s z ló

RYBACH-ELŐADÁS AZ EGYESÜLETBEN

Május 12-én RYBACH László, Egyesületünk tisz
teleti tagja, a zürichi Eidgenössische Technische 
Hochschule professzora előadást tartott A  r a d io a k t ív  
h u lla d é k o k  v é g le g e s  e lh e ly e z é s e :  fö ld tu d o m á n y i ,  
s z a b á ly o z á s i  k é r d é s e k  címmel.

Igen örvendetes, hogy a kissé késői meghirdetés 
ellenére tíznél több intézmény — köztük az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztérium — negyvennél több 
szakembere vett részt nemcsak az előadáson, hanem 
az azt követő vitában is. RYBACH professzor a nuk
leáris hulladékok elhelyezésére vonatkozó, készülő
ben lévő svájci előírások előzetes anyaga alapján 
ismertette, hogy milyen földtudományi feladatok 
adódnak ezen a területen és milyen nehézségekkel 
kell szembenéznie annak, akinek százezer, sőt millió 
éves időtartamra kell előrejelzéseket adnia, hiszen a 
hulladéktárolókban lejátszódó folyamatok már a 
geológiai folyamatok időskáláján játszódnak le.

Az előadást követő kérdések is igen széles téma
kört érintettek. A katonai célokat szolgáló nukleáris 
eszközök és a vegyi eredetű toxikus hulladékok ke
zelésére vonatkozó biztonsági előírások iránt érdek
lődött ELSHOLTZ László (MAFI), a magyarországi 
földtani képződmények végleges hulladéklerakó ki
alakítására való alkalmasságát, illetve az in situ labo
ratórium kérdését vetette fel KOVÁCS László (MÉV). 
HEGYBÍRÓ Zsuzsa a felhagyott bányákban való hul

ladékelhelyezés lehetőségéről, DRASKOVUS Pál a 
föld alatti észlelőrendszer szükségességéről, POS- 
GAY Károly a rádióaktív hulladékok megsemmisíté
séről kért bővebb felvilágosítást (mindhárman: EL- 
GI). SZEDERKÉNYI Tibor (JATE) a meszes képződ
mények hulladék tárolására való alkalmasságáról és 
a hulladékelhelyezéssel kapcsolatos szociológiai 
problémákról érdeklődött. ALBU István (KFH) azt 
kérdezte, hogy van-e előírás egy tervezett hulladék- 
lerakó körül megkutatandó terület nagyságára.

Minden kérdésre kimerítő — és ami még fonto
sabb — őszinte választ kaptak az érdeklődők.

(Ezt az alkalmat ragadjuk meg arra, hogy értesít
sük az Egyesület tagságát: az Elnökség 1993. április
20-i ülésén határozat született egy Környezetvédelmi 
Bizottság létrehozásáról. Ezt az előadást ugyan még 
nem ez a Bizottság szervezte, de hivatalos megala
kulása után hasonló, időszerű előadásokkal kívánja 
a környezetvédelem és a földtudományok kapcsola
tát szorosabbá tenni. A Bizottság elnöke VERŐ Lász
ló, aki ezúton is kéri a tisztelt Tagtársakat, javaslata
ikkal, ötleteikkel járuljanak hozzá a Bizottság mun
kájához, majd később a szakosztállyá való átalaku
láshoz.)

V e rő  L á s z ló

HÍREK

Az április 2-i Közgyűlésen megválasztott új El
nökség első ülését április 20-án tartotta, amelyen 
többek között

— megtárgyalta a Közgyűlésen elhangzottakat 
és az alapján megfogalmazta a következő év 
legfontosabb teendőit;

— értékelte az Egyesület állandó bizottságainak 
eddigi tevékenységét és határozott a Bánya- 
geofizikai, a Nemzetközi Kapcsolatok, a Tu

dománytörténeti, a Rendezvényszervezési és 
a Gazdasági Bizottság megszüntetéséről, va
lamint a Kömyezetgeofizikai és a Nemzetközi 
ügyek Bizottsága létrehozásáról. A jövőben a 
tudománytörténeti feladatokat a Szeniorok 
Bizottsága koordinálja, a gazdasági ügyekben 
pedig MIKLÓS Gergely, mint gazdasági ta
nácsadó segíti Egyesületünket. Egy-egy na
gyobb rendezvény szervezése ezentúl ad hoc 
bizottság feladata lesz.
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Az Elnökség egyúttal a következőket kérte fel az 
állandó bizottságok elnöki teendőinek ellátására:

Ifjúsági Bizottság: IMRE Tamás
Jelölő Bizottság: GADÓ Károly
Kömyezetgeofizikai Bizottság:VERŐ László
Nemzetközi ügyek Bizottsága: NAGY Zoltán
Szavazatszámláló Bizottság: HURSÁN László
Szeniorok Bizottsága: dr. ACZÉL Etelka

Az elnökség a Tudományos és Oktatási Bizottság 
megújítását következő üléseire halasztotta.

Az EAEG PACE Alapítványának képviseletében 
HENRIÉT úr (az EAEG alelnöke), ZUNCKE úr és VAN  
der G a a g  úr április 24-én Egyesületünkbe látogatott, 
amely során az Elnökség jelen levő hat tagjával átte
kintették az MGE és az EAEG szorosabb együttmű
ködésének lehetőségeit.

Az SPWLA Budapest szakosztályának április 28-i 
előadóülésén dr. SZEMERÉDY Pál, ÜANKHAZI Gyula 
és BÁN István az IP elméleti és gyakorlati kérdéseiről 
tartott előadásokat. A rendezvényen 30 fő vett részt.

Az Általános Geofizikai Szakosztály vezetőinek 
megválasztása Közgyűlésünk után zárult le, melynek 
eredménye alapján a szakosztály elnöke ismét dr. 
MÁRTON Péter, míg új titkára dr. MÄRCZ Ferenc lett.

Május 12-én RYBACH László professzor „Radio
aktív hulladékok végleges elhelyezése, földtudomá
nyi szabályozási szempontok” címmel tartott rendkí
vül érdekes és időszerű előadást a 40 érdeklődő 
számára.

A CH-szakosztály első ülésén, amelyen nagy lét
számban (mintegy 110 fő) jelentek meg a szakosz
tály tagjai, dr. SZALÓKI István, BARDÓCZ Béla, 
TRÖMBÖCZKY Sándor és dr. VlNCZE Tamás számolt 
be a MÓL Rt. Kutatás Termelési Ágazat legfonto
sabb feladatairól, a szénhidrogén kutatás jelenlegi 
helyzetéről és várható jövőjéről, a művelés és terme
lés alakulásáról, valamint a fejlesztési kérdésekről.

Az MGE Elnöksége május 18-i ülésén a következő 
napirendi pontokat vitatta meg:

— Az MGE 1993. évi munkaprogramja;
— A Tudományos és Oktatási Bizottság jövője;
— Az 1993. évi nagykanizsai Vándorgyűlés 

szervezési kérdései;
— Az EAEG PACE Alapítvánnyal történt meg

beszélésből adódó feladataink;
— Beszámoló az 1993. évi EGS konferenciáról.

Az EAEG jövő évi, Bécsben rendezendő konfe
renciájának szervezőbizottsága elfogadta Egyesüle
tünk azon javaslatát, amely szerint a konferencia 
egyik szabad programja egy Bécs—Sopron—Ti
hany útvonalú egész napos larándulás lenne. A ki

rándulás koordinálását az MGE Soproni Csoportja 
végzi.

Az SPWLA Budapest Szakosztály előadóülésén
С. M. CLAVIER a fúrólyuk-leképezés földtani-geofi
zikai értelmezésben való felhasználási lehetőségei
ről tartott rendkívül érdekes előadást (22 fő jelenlé
tében).

A Szeniorok Bizottsága május 27-én klubdélutánt 
szervezett, amelyen elsősorban az Egysület jövő évi 
40 éves jubileumával kapcsolatos egyesülettörténeti 
kiadvány elkészítésének kérdései volt a fő beszédté
ma (résztvevők száma 20 fő).

Az EGS új elnöke, VACHAUD úr felkérte Egyesü
letünket, hogy tegyen javaslatot az 1995. évi EGS 
konferencia Budapesten történő megrendezésére. Az 
Elnökség egy ad hoc bizottságot hozott létre, amely 
a nagy létszámú rendezvény (mintegy 3000 fő) sike
res lebonyolításának lehetőségeit hivatott megvizs
gálni.

A júniusi, Stavangerben megrendezett EAEG 
konferencián jelentették be, hogy az EAEG új alel
nöke (1994-ben elnöke) szinte egyhangú szavazás 
eredményeként dr. BODOKY Tamás lett.

Az Elnökség soron következő, június 22-i ülését 
Tihanyban, az obszervatórium Eötvös kiállításának 
helyiségében tartotta.

Itt került átadásra az MGE vendégeként hazánk
ban tartózkodó CHEN L e -SHOU professzornak az 
MGE tiszteleti tagságát igazoló okirat.

Az Elnökség meghallgatta a bizottságok és a szak
osztályok vezetőinek az ez évi programokra vonat
kozó elképzeléseit, majd megállapodott a Tudo
mányos és Oktatási Bizottság vezetőinek személyé
ben. Eszerint a bizottság munkáját két társelnök ko
ordinálja: a tudományos testületet dr. ÁDÁM Antal, 
az oktatásit dr. POGÁCSÁS György vezeti.

Az ülés foglalkozott az Egyesület 40 éves jubile
umával (az MGE 1954. április 24-én alakult meg) 
kapcsolatos elképzelésekkel, a már most elindítandó 
feladatokkal.

Június 28-án CHEN L e -SHOU és WANG QUANG, a 
pekingi Földtudományi Egyetem Alkalmazott Geo
fizikai Tanszékének professzorai a magnetotellurika 
kínai eredményeiről, és az MT leképezésről számol
tak be a jelenlevőknek (20 fő).

A Magyar Geológiai Szolgálat létrehozásával 
kapcsolatosan az Ipari és Kereskedelmi Minisztéri
um levélben kereste meg (június 14.) Egyesületünket 
a Gazdasági Kabinet állásfoglalása alapján elkészí
tett kormányrendelet-tervezet véleményezése céljából. 
Válaszunkban a tervezet több pontját hiányosnak, át
gondolatlannak és végrehajthatatlannak ítéltük és kér
tük a Minisztériumot, hogy a tervezetet a szakmai 
követelmények érvényesítésével dolgozza át.

Ferenczy László
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