
A MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE 
SZAKMAI MUNKÁJA AZ EU-GYAKORLATHOZ KÉPEST

1997. március 18-án a MTESZ TÁRSAK VA
GYUNK címmel EU-munkanapot szervezett. Két 
másik egyesület mellett a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete is felkérést kapott egy előadás megtar
tására. A témát és a címet a szervezők választották, 
az előadást VERŐ László tartotta. Az alábbiakban 
ennek csak a feltétlenül szükséges mértékben módo
sított szövegét közöljük. így maradnak benne 
szakmai ,}pontatlanságok,\ mindenki által ismert 
tények is.

Valahányszor azt hallom, hogy Magyarország tart 
Európa felé, közeledik Európa felé, rémület fog el. 
Ugyanis kollégáim, akik ilyesmivel foglalkoznak, 
sokszor elmondták nekem, hogy hazánk egyes részei, 
ha nem is a felszínen lévő, hanem egy kicsit mélyeb
ben fekvő kőzetek valaha az afrikai lemezhez tartoz
tak, mások pedig az európaihoz. Az ehhez a jelenlegi 
helyzethez vezető lemeztektonikai folyamatokat 
természetesen nem óhajtom ismertetni, azt azonban e 
nélkül is el tudják képzelni, hogy milyen következ
ményekkel jár, ha egy akár csak több ezer négyzet- 
kilométeres lemezdarab tart valahová vagy közeledik 
valamihez. Arról nem is beszélve, semmi biztosíték 
sincs arra, hogy a lemezhatárok egybeesnek az or
szághatárokkal, így esetleg nem az egész ország tart 
vagy közeledik Európa felé. Rémületemnek van 
azonban még egy oka. Kollégáim azt is elmondták, 
hogy ezek a folyamatok évmilliók alatt játszódtak le 
és én úgy gondolom, ennél valamivel gyorsabb elő
rehaladásra lenne szükség.

Komolyra fordítva a szót, azt szeretném röviden 
elmondani, mennyire „európai” a Magyar Geofizi
kusok Egyesületének szakmai tevékenysége, ami 
persze a magyar geofizikusok szakmai tevékenységét 
jelenti elsősorban. Előre kell bocsátanom, hogy kis 
szakmáról van szó, Egyesületünk taglétszáma alig 
haladja meg a 600-at. Európaiságunkat bizonyítandó 
azonnal pótolom egy mulasztásomat és bemutatko
zom. Túl sok időt venne igénybe mindenkinek sze
mélyesen átadni névjegyemet, így inkább kivetítem a 
European Association o f Geoscientists & Engineers 
által számomra készített névjegyet. Ez valóban az 
egyik névjegyem, ennek az európai szervezetnek 
tisztségviselője vagyok. Most azonban nem ebben a 
minőségemben fogom dicsérni a Magyar Geofizi
kusok Egyesületéi, hanem magyar szempontból, en
nek az egyesületnek titkáraként beszélek, mert az év 
365 napjából azért legfeljebb 10-15 napon át első 
állásom az, ami a névjegyen szerepel.

Mivel legtöbb szó a European Association of 
Geoscientists & Engineers (EAGE), korábban 
European Association o f Exploration Geophysicists 
(EAEG) nevű egyesületről esik, annyit el kell mon
danom róla, hogy 1951-ben alapították, jelenleg 
több mint 4700 tagja van. A névvel kapcsolatban 
mindjárt meg kell említenem egy talán meglepő 
dolgot. Az EAGE egyik folyóiratának, a First 
Breaknek januári számában az elnök — aki ebben 
az évben török nemzetiségű — cikket írt arról, mit 
jelent az egyesület nevében az európai szó és egy 
értelmező szótár definíciójából kiindulva adja meg 
a magyarázatot. Ki hitte volna, hogy ilyen probléma 
is felmerülhet! Ha már az elnököknél tartunk, hadd 
mutassam meg ezek névsorának egy részletét, 
amelyen éppen egy magyar név is szerepel. Nem 
azért szakad meg a névsor éppen egy magyar el
nöknél, mert megszűnt az egyesület, hanem azért, 
mert 1995. január 1-jén jött létre az EAGE és ezzel 
új névsort kezdtek. Nemcsak ebben a kiragadott 
részletben, hanem az egész névsorban sem lehet az 
egy jugoszlávon és magyaron kívül más kelet-, ill. 
közép-európait találni. Ha az évenként megrende
zett konferenciák színhelyeit nézzük, akkor hasonló 
képet látunk, Belgrád és Zágráb mellett csak Buda
pest szerepel ebből a régióból. Szeretném felhívni a 
figyelmet a budapesti konferencia időpontjára: 
1985. Akkor nem mi mentünk Európába, hanem 
Európa jött el hozzánk.

Kapcsolataink természetesen nem merülnek ki a 
felsoroltakkal. Amikor 1990-ben megújítottuk 
Egyesületünk alapszabályát, tudatosan az EAEG 
alapszabályát vettük mintának. Ez is hozzájárulha
tott ahhoz, hogy elsők között kötöttünk társulási 
megállapodást az EAEG-vel, majd az EAGE-vel is. 
Ennek szövege a Magyar Geofizika 1996. évi 1. 
számának 16. oldalán olvasható.

A sokat emlegetett egyesület mellett persze van
nak más európai geofizikai egyesületek is. Ezekkel 
valamivel lazább a kapcsolatunk, de Egyesületünk 
minden évben 10 tagját delegálja a European 
Geophysical Society-Ъе, és az Environmental and 
Engineering Geophysical Society Olaszország, 
Franciaország, Dánia és Spanyolország után 1999- 
ben hazánkban rendezi konferenciáját. Természete
sen Egyesületünknek is van WWW honlapja.

Bizonyára sokan tudják, hogy a geofizika kissé 
magyar tudomány, hiszen az alkalmazott geofi
zikában, például a szénhidrogén-kutatásban a XX. 
század első harmadában az EÖTVÖS Uoránd által
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megalkotott torziós inga fontos és úttörő szerepet 
játszott. Érdekes módon ez az elismerés szinte újra
éledt az 50-es és 60-as években, amikor magyar 
kezdeményezésre a szűkebb régió országai évente 
nemzetközi szimpóziumot szerveztek. Ebben persze 
az is szerepet játszott, hogy Egyesületünk már 
1954-ben megalakult, míg jó néhány környező or
szágban, de az Európai Unió több tagországában 
sincs önálló egyesülete a geofizikusoknak. Ez de
rült ki tavaly is, amikor Egyesületünk kezdemé
nyezte a hazánkkal szomszédos hét ország, vala
mint Csehország és Lengyelország geofizikai egye
sületi vezetőinek találkozóját. Reméljük, ezzel is
mét elkezdődött valami, most már más keretek kö
zött, amely fontos szerepet tölthet majd be a régió 
földtudományainak fejlődésében. Fontosságának 
megfelelően erről az eseményről is hírt adott az 
EAGE hírlevele.

Mint említettem, a geofizika kis szakma, ráadá
sul az alaptudomány — műszaki tudomány kategó
riákba is nehezen sorolható be, bár lehetőségünk 
van az euro-mérnöki oklevél megszerzésére is. Mi
lyen alaptudós az, aki térdig érő sárban próbálja 
indulásra bírni terepi mérés közben elakadt gépko
csiját, vagy milyen műszaki tudós az, aki egész 
életét az integrálegyenletek megoldásának szenteli? 
így aztán a geofizika kimaradt az utóbbi idők egy 
fontos előrelépéséből, a kamarák megalakulásából. 
Lelkiismeret-furdalást éreztünk és elnökünk a felte
hetőleg legrendezettebb jogviszonyú ország testvér
egyesületéhez, a Deutsche Geophysikalische 
Gesellschafthoz fordult azzal a kéréssel, árulják el 
nekünk, mi a helyzet Németországban. Már az is 
feltűnt, hogy a választ a Berufsverband Deutscher 
Geologen, Geophysiker und Mineralogen nevű 
szervezettől kaptuk, a tartalom azonban még meg
lepőbb volt. Remélem, nem követek el levéltitok
sértést, ha két részlet fordítását közreadom.

„A német kamarai rendszer történelmileg épült 
ki, azaz olyan időben dolgozták ki, amikor még 
senki sem gondolt arra, hogy geológusok és geofi
zikusok valaha szakértői irodákat fognak fenntarta
ni. Ezen oknál fogva nálunk egy geo-iroda kérheti 
az önkéntes tagságot valamelyik mérnöki kamará
tól. Ha a „mérnök szakértő” címet akarja valaki 
viselni, el kell nyernie (és fizetnie kell) a teljes jogú 
tagságot (ami az „állami mérnöklistára” való felvé
telhez kötődik). Geológusok vagy geofizikusok 
részére nincs nálunk kamara. Egy új kamara létre
hozásához a foglalkoztatottak száma túl kicsi. 
Olaszországban azonban létezik egy szakértőként 
ténykedő geológusok kamarája is.” Úgy látszik, 
rossz országot választottunk.

Vigasztalóig hangzik azonban a másik részlet:

„Jelenleg még nem dőlt el, hogy az európai vonat 
merre fog menni. A német kamarai rendszer az 
Európai Unióban egyedülálló és valószínűleg hosz- 
szú távon nem tartható fenn jelenlegi formájában. 
Azonban nem akarok találgatásokba bocsátkozni.” 
Lehet, hogy lelkiismeret-furdalás helyett büszkesé
get kellene éreznünk, hogy nem végeztünk felesle
ges munkát és nem szálltunk rossz vonatra.

Másik fontos terület, amely az Európai Unióhoz 
való csatlakozás esetén kritikus lehet, a minőség- 
biztosítás. Itt is irigykedve gondoltunk azokra a 
szakmákra, amelyek elég erősek anyagilag és szel
lemileg egyaránt, hogy saját jogszabályaikat kidol
gozzák. Nekünk, mármint a geofizikus szakmának, 
csak javaslatokra tellett ez idáig és nem is a geofi
zikai szolgáltatások teljes körére. Több francia 
intézmény készítette el a Code o f practice című 
dokumentumot (ez a kiadvány megtalálható az Eöt
vös Loránd Geofizikai Intézet könyvtárában vagy 
valamelyik geofizikusnál, aki éppen szerződésköté
si segédanyagként használja), amelynek ajánlásait 
mi is igyekszünk alkalmazni. Ez a dokumentum 
ugyan az ISO-szabványokon alapul, de ezt a rangot 
még nem érhette el. Pedig a késlekedés súlyos kö
vetkezményekkel járhat. Csak szóbeli információ
ink vannak arról, hogy készül az Európai Unió 
számára egy úgynevezett elektromágneses kompa
tibilitási előírás. Ennek hatályba lépte után az elő
írásoknak meg nem felelő eszközök használatát 
szigorúan büntetni fogják. A baj csak az, hogy mi, 
geofizikusok, eszeveszett dolgokat csinálunk. Rá
dióhullámok segítségével nem a legújabb slágereket 
terjesztjük, hanem például ércet kutatunk, sőt az is 
előfordul, hogy egy több tíz kilowattos generátor 
mindkét pólusát a földre kötjük és a drága áramot a 
földbe vezetjük. Az ilyesmi megengedhetetlen, 
törvényi szabályozással kell megszüntetni. Lehet, 
hogy néhány év múlva tudományos turizmus indul 
meg a nem EU-tag országokba és a geofizikus hall
gatók csak ott ismerkedhetnek meg néhány alapvető 
geofizikai módszerrel. Azt a nehézséget kell majd 
csak áthidalni, hogy eddig a méréseket ott végezték, 
ahol valamit kerestek, ahol a feladatot meg kellett 
oldani, ezután viszont például Albániában végzett 
mérésből kell kitalálni, mi van Svájcban.

Természetesen vannak euro-kudarcaink is. Hosz- 
szas előkészület és elég sok munka után idén októ
berben szerettünk volna megrendezni egy szimpó
ziumot, az EAGE rendezvényeinek egyikét. Nem 
sikerült, szinte az utolsó pillanatban le kellett mon
danunk. Furcsa módon a kudarc oka talán éppen 
túlzott európaiságunk, legalább is ami egyes árain
kat illeti. Az EAGE Business Office a lebonyolítási 
költségeket a Kelet-, ill. Közép-Európáról alkotott
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elképzeléseikhez képest túl magasnak találta, azaz a 
rendezvény nem lett volna sokkal olcsóbb, mint az 
elmúlt évben Velencében rendezett szimpózium. 
Nem akarom ismertetésemet panasszal befejezni, 
így csak annyit mondok, a hollandok a szakmai 
színvonalat, a budapesti technikai lehetőségeket 
megfelelőnek találták, az árak európai színvonalú
ak, de találtak valamit, ami egy kicsit elmarad az 
európai átlagtól. Ez pedig a környező országok

geofizikusainak — elsősorban rájuk lehetett volna 
számítani résztvevőként — anyagi teherbíró ké
pessége. Szakmai tevékenységünk ismertetését 
azzal a kívánsággal fejezem be, hogy legközelebbi 
alkalommal holland barátaink már ebben sem ta
láljanak semmi kivetni valót.

Verő László

A MTESZ SZÖVETSÉGI TANÁCSA ELNÖKÉNEK LEVELE A TAGSÁGHOZ

Kedves Kolléga!

Tisztelettel köszöntöm az Új Esztendő, valamint 
annak alkalmából, hogy a MTESZ Szövetségi Ta
nácsa decemberi ülésén két esztendőre újólag elnö
kévé választott.

Mély meggyőződésem, hogy hazánk etikai és 
gazdasági felemelkedésének meghatározó tényezői 
a társadalmi kapcsolatok megerősödésén alapuló hit 
és kölcsönös bizalom, a közös elemzéseken nyugvó, 
mérlegelve-megegyezve megfogalmazott tennivalók 
felmutatása, s megvalósításukon való kitartó, szer
vezett munkálkodás. E folyamatban a MTESZ-nek 
és egyesületeinek — mint a legnagyobb magyar 
szakmai civil szervezetnek — meghatározó szerepe, 
feladata van.

E — programként is megfogalmazott — cél ve
zetett az 1996. júniusi magyar Tudóstalálkozó meg
rendezéséhez, amely újabb fórumot teremtett a 
világszerte élő magyar származású tudósok eszme
cseréjére legfontosabb feladatainkról. A munka 
eredményét kiáltványban tettük közzé, javasolva 
többek között a „Magyar Tudomány Napja” éven
kénti ünnepélyes megrendezését.

Az önmagunkba vetett hit kialakításának igé
nye motivált abban, hogy a magyar mérnököt 
újra a nemzetközi mérnöktársadalom meghatá
rozó, kezdeményező tagjaként bemutatva, Bu
dapestre hoztuk a Mérnök Világszervezet 
(WFEO), ill. az Európai Mérnök Szervezet 
(FEANI) kongresszusait.

Elmélyült műhelymunkában alakítottunk ki 
néhány fontos ágazatban alapozó stratégiákat, 
felajánlva azokat a magyar gazdaságirányítás
nak.

Az együvé tartozás érzésének fenntartását, erő
sítését szolgálták egyesületi konferenciáink, szak
lapjaink, szakmai bizottságaink, valamint az a tö
rekvés, hogy tagjainknak előnyös biztosítási, nyug
díjpénztári, vásárlási feltételeket szerveztünk.

Elértük azt, hogy a társadalmi egyesületekben 
végzett szerzői-előadói tevékenység kedvezően 
adózzon, valamint azt, hogy az elektronikus média 
programjait befolyásoló kuratóriumban tagként 
működhessünk.

Tagságunk bizalmának erősödését mutatja, hogy 
a korábbi öt esztendő után 1995-től létszámunk 
csökkenése megállt s lassú növekedést mutat, mint 
ahogy 38-ról 43-ra nőtt a MTESZ-ben kooperáló 
egyesületek száma is.

A nehéz gazdasági körülmények ellenére a 
MTESZ gazdálkodását sikerült stabilizálni, a Tech
nika Házak hálózatát megőriztük, és egyesületein
ket országos működésük kedvező feltételeinek biz
tosítása mellett anyagilag is tudjuk támogatni.

A következő két év fő célkitűzéseiként a fent vá
zolt tevékenység folytatását látjuk.

Erősíteni szeretnénk azt a párbeszédet, amelynek 
eredményeként világos stratégiát fogalmazhatunk 
meg szakmáink társadalmilag legfontosabb kérdé
seiben. így kiemelten foglalkozni kívánunk az in
formatikára épített környezet, a környezetgazdálko
dás, az innováció, energiagazdálkodás, élelmiszer- 
gazdaság, közép- és felsőfokú oktatás kérdéseivel. 
Várjuk érdeklődésüket és javaslataikat további 
megvitatandó témákkal kapcsolatban.

Jövő évtől Budapestre kerül a WFEO Oktatási 
Bizottságának titkársága, s azon munkálkodunk, 
hogy régiónk mérnökszövetségeinek (RCC) köz
pontja is itt működjön.

1998-ban lesz ötvenéves a MTESZ, amit egy olyan 
kongresszussal kívánunk megünnepelni, ahol összefog
laljuk azokat a szakmai ajánlásokat, amelyeket a reál- 
értelmiség a nemzet asztalára képes helyezni.

Ebből az alkalomból mutatjuk be Fő utcai szék
házunkban a magyar tudósok arcképcsarnokát, egy 
helyen emléket állítva tudományterületeink példa
képül szolgáló nagyjainak. Kérjük tagtársainkat, 
hogy az arcképcsarnok megvalósítását javaslataik
kal támogassák.
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