
M E G H Í V Ó

A Magyar Tudományos Akadémia Geofizikai Tudományos Bizottsága, valamint a Magyar Geofizikusok Egyesü
lete Tudományos és Oktatási Bizottsága nevében tisztelettel meghívjuk

az 1995. és 1997. között befejezett geofizikai tárgyú OTKA pályázatok eredményeinek poszteres bem utatójára,
amelyre a Magyar Tudomány Hete rendezvénysorozat 

keretében kerül sor.

A bem utató ünnepélyes megnyitójának időpontja 
1998. n o v e m b e r  5. (c sü tö r tö k )  10 ó ra ,

helyszíne az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
(Budapest, XIV. Kolumbusz u. 17-23.)

Csütörtökön 10:00 és 12:30 között a témavezetők szóban is beszámolnak főbb eredményeikről. A bem utató 1998. 
november 5-én és 6-án 16 óráig látogatható. Egyúttal felhívjuk figyelmüket az Eötvös Loránd születésének 150. 
évfordulója alkalmából az ELGI épületében megnyílt emlékkiállításra.

Dr. Takács Ernő 
a műszaki tud. doktora 

a MTA Geofizikai Tud. Bizottság 
elnöke s.k.

Dr. M árton Péter 
a műszaki tud. doktora 

a MGE Tud. és O ktatási Bizottság 
elnöke sk.

TAKÁCS ERNŐ MEGNYITÓBESZÉDÉ

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Vendégeink, Kedves Kolléganők és Kollégák!

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Geofizikusok Egyesülete Tudományos és Oktatási Bizottságának és a Magyar 
Tudományos Akadémia Geofizikai Tudományos Bizottságának közös rendezvényén az 1995 és 1997 között befejezett, 
geofizikai tárgyú OTKA pályázatok eredményeinek poszteres bemutatóján. Köszönjük, hogy meghívásunk elfogadásával 
megtiszteltek bennünket.

Rendezvényünk része a Magyar Tudomány Napjához csatlakozó ünnepi rendezvény sorozatnak. Geofizikus közössé
günk általa veszi ki részét e nap méltó megünneplésében.

Úgy gondoltuk, hogy az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával elért tudományos eredményeinknek eb
ben a formában történő bemutatását több szempont is indokolja.

Egyrészt az a tény, hogy meghatározó módon az OTKA támogatásával születtek olyan alapkutatási eredmények, ame
lyekkel bizonyítani tudjuk legújabb hozzájárulásunkat a magyar tudomány értékeihez. A bemutatandó eredmények jel
lemzője, hogy témáik nagyrészt lefedik a geofizika széles spektrumú részterületeit, továbbá, hogy elérésükben valamennyi 
hazai geofizikai kutatóhelynek szerepe van. Ezáltal rendezvényünk amellett, hogy bemutatja a geofizikai kutatási felada
tok sokrétűségét, egyben képviseli a hazai geofizikus társadalmat is.

A másik indok, hogy teljesíteni kívántuk a három évvel ezelőtti, első ilyen rendezvényünk szándékát, amennyiben eb
ben a formában, rendszeres ismétlődéssel el akarunk számolni a geofizika területére jutó támogatás felhasználásáról. 
Részben a támogatást odaítélő és az eredményeket értékelő illetékesek felé, de a teljes nyilvánosságot biztosítva önma
gunknak is. Továbbá szeretnénk megismertetni eredményeinket a munkánkat igénylő szakterületekkel, intézményekkel, 
hatóságokkal. Ezt a szándékot jól szolgálja majd, hogy a Magyar Geofizika — egyesületünk szakmai lapja — különszá- 
mában nyomtatott formában is közreadja az itt hallottakat és látottakat.

A harmadik indok az, hogy ezzel a rendezvénnyel is kifejezzük: az OTKÁ-nak a szűkített lehetőségek ellenére is 
mennyire döntő szerepe van tudományszakunk fejlesztésében, a kutatóhelyek és kutatók kutatási kapacitásának és képes
ségeinek mozgósításában. Amikor ezt megköszönjük, hangsúlyoznunk kell, hogy feladataink ellátásában — a földi kör
nyezet teljesebb megismerésében, kincseinek jobb feltárásában, veszélyei hatásának csökkentésében — nagyon nagy 
szükség van erre a támogatásra nem önös tudományos célból, hanem társadalmunk fejlődése érdekében.

Végezetül Bizottságaink nevében megköszönöm a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetnek és személy sze
rint dr. Bodoky  Tamás igazgató úrnak nagyvonalú segítségét a rendezvény befogadásával és technikai megrendezésével. 
Itt van ennek méltó helye, a tudományszakunk megalapítójáról elnevezett intézetben és az életútját, munkásságát bemu
tató emlékkiállítás közelében. Köszönetünket fejezem ki V erő  László igazgatóhelyettes úrnak és dr. Szarka  Lászlónak, 
az MTA Geofizikai Tudományos Bizottsága titkárának a szervezésben vállalt áldozatos fáradozásukért. Köszönet min
denkinek, aki a rendezvény érdekében munkálkodott, így a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnökségének és kiemelten a 
témavezetőknek, munkatársaiknak, akiknek hozzájárulása a leglényegesebb.
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l995/9ó/97~ben lezárult geofizikai témájú ÖTKA pályázatok

1992- 1996

T4079 Po&gay Károly. А lemcztektoiuka törvényszerűségeinek vizsgálata nemzetközi együttműködésben a 
litoszféra és az asztenoszféra tartományban

T4181 Horváth Ferenc: Kamozoós szekvencia szlratigráfm a Pannon medencében
T4395 Sátori Gabriella: A Schmnann-rezonanciák vizsgálata

1993- 1996

F7234 Próna> Zsolt: TаЦ|пу ugtalanság-mérésck a földrengésérzékeny épületek építését megelőző helyszíni 
vizsgálatához

T7348 Csapó Géza: Árapály-graviméterek abszolút módszerrel végzendő hitelesítése 
T7368 Mártonné Szalay Emőke: Mezozoos karbonmplatformok, magnetoctkiosztratigrafta, geodmamika 
T7388 Steiner Ferenc; A gravitációs értelmezés megbízhatóságát fokozó elméleti vizsgálatok és méréssorozatok 
T7504 Bodoky Tamás: Délkelet-Magyarország oagyszerkezetének háromdimenziós tektonikai modellezése 

mély szeizmikus mérések alapján
F7551 Székely Balázs; Változó frekvenciaspektruma elektromágneses jelek automatikus digitális felismerése 
T7605 Erid Imié: Laza üledékek geofizikai paramétereinek laboratóriumi és terepi mérése 
T7640 Steiner Tibor : Tranziens geomágneses jelenségek jelalakvizsgálata
F7667 Tímár Gábor: Légszennyezés detektálása és téibeii eloszlásának meghatározása digitális műholdas 

távérzékelt adatok segítségével

1994- 1997

TI4027 Steiner Ferenc: Modern statisztikai módszerek alkalmazása a mélyfúrási geofizikai szelvény értelmezésben
T 14423 Bodri Bertalan: Földrengések és geotermika kapcsolata a Magyar medencében
TI4447 Verő László: A matematikai statisztika és a geostatisztika alkalmazási lehetőségei a geofizikában
F14492 Scholu Péter: Újabb szeizmikus attribútumok értelmezése

1995- 1997

T14848 Dank házi Gyula: A kőzetek tnfrahangfrekvenciás elektromos tulajdonságainak kutatása
T14863 Andrásay László: Geológiai mintákon méri lézer-indukált plazma atom emissziós spektrumok időbeli és

térbeli vizsgálata
T14946 Bodri Bertalanná Magyarországi klímaváltozások vizsgálata a Kárpát-medence fosszilis és recens

üledékeiben
T14976 Bondár István A Pannon-medence mélyszerkezeti viszonyai szeizmológiai adatok alapján
T15850 Ádám Oszkár: Felszíni zavarhullámok inverziója
T15966 Cserepes László: Termikus konvckció a Föld belsején
F16804 Szűcs Péter: A geofizika és a mélyfúrási technológia szerepe a fonnációvédelemben

1996- 1998

TI9088 Gyulai Ákos Üregkutatás geociekuomos és szeizmikus módszerekkel

M árton Péter és Takács Ernő
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