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EGY KÖZGYŰLÉSI HOZZÁSZÓLÁSHOZ

Valami hiányzik a címből. Lehetne a teljesebb cím „Egy 
közgyűlési hozzászólás utóélete”, vagy „Egy közgyűlési 
hozzászólás eredménye”, de egyiket sem találtam jónak. 
Amiről szó van, az ugyanis nem a hozzászólással kezdő
dött, hanem sokkal régebben.

A hozzászólás Szarka László részéről hangzott el, majd 
Meskó Attila reagált rá. A közgyűlésen résztvevők hall
hatták, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Geofizikai 
Tudományos Bizottsága nevében SZARKA László azt ve
tette fel, hogy sok szempontból előnyös, sőt szükséges 
lenne a minősített geofizikusok számának növelése. Meskó 
Attila ezzel egyetértve azt tette hozzá, hogy egy geofizi
kusnak nagyon sok mindennel kell foglalkoznia disszertá
ciója elkészítése során, ehhez sokféle tudásra van szükség. 
(Akik nem voltak ott, azok a Magyar Geofizika 42. Évfo
lyamának 1. számában, az 5. és 11. oldalon olvashatnak 
erről.)

A közgyűlést követő hónapok adták meg az igazi választ 
a felvetésekre. Nézzük az eseményeket időrendben.

2001. május 23-án délelőtt 10 órakor volt az ELGI kon
ferenciatermében DRASKOVITS Pál A gerjesztett polarizá
ciós módszer nem érckutatási célú alkalmazása című dok
tori értekezésének nyilvános védése. A jelölt az ELTE 
Doktori Iskolájának egyéni képzési eljárása keretén belül 
kredit pontokat gyűjtött Kőzetfizika, Geofizikai folyadék
dinamika és Kömyezetgeofizika tantárgyakból. Szigorlatá
nak főtárgya Alkalmazott geofizika, melléktárgyai pedig 
Hagyományos szel vény értelmezési eljárások, valamint 
Geofizikai folyadékdinamika voltak. Már említett című 
dolgozatában a mintegy két évtized alatt végzett terepi és 
laboratóriumi kutatásainak eredményeit foglalta össze. A 
legfontosabb eredményeket 20-25 ábra segítségével ismer
tette. Ezek az eredmények a gerjesztett polarizáció vízku
tatási és környezetvédelmi — szennyeződés-kimutatási — 
célú alkalmazására vonatkoznak. A Doktori Iskola által 
kijelölt konzulens Drahos Dezső egyetemi docens volt. A 
dolgozatot TAKÁCS Ernő, a műszaki tudomány doktora, 
egyetemi tanár és Túrái Endre, a műszaki tudomány kan
didátusa, egyetemi docens véleményezte, pozitív értékelé
sük felolvasása után a jelölt néhány felmerült kérdésre 
válaszolt. A bírálóbizottság, amelynek elnöke MÁRTON 
Péter, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 
egyetemi tanár volt, Draskovits Pál teljesítményét sum
ma cum laude minősítéssel honorálta, mert a maximális 
pontszám 99%-át megszerezte. Horváth Ferenc, az ELTE 
Geofizikai tanszékének vezetője kiemelte, hogy az ELTE 
új rendszerű doktori képzésének bevezetése, azaz 1992 óta 
a tanszéken Draskovits Pál, aki az ELGOSCAR 
International Kft.-nél dolgozik, elsőként szerzett doktori 
címet.

A következő nevezetes dátum június 15. Takács Ernő,

a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudo
mányos munkatársa doktori tanulmányait levelező doktor- 
jelöltként a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi 
Karán, a Geofizikai tanszéken folytatta. Tudományos ve
zetője BODOKY Tamás, a műszaki tudomány kandidátusa 
volt. Takács Ernő doktori értekezésében — amelynek 
címe Az AVO analízis alkalmazási lehetőségeinek vizsgá
lata (A forrás-geofon távolságtól függő reflexiós amplitú
dók elemzése) — közel tíz éven át végzett kutatómunka 
eredményeit foglalta össze. Elméleti vizsgálatokkal és 
esettanulmányokkal bizonyította, hogy az AVO inverzió 
nemcsak a szénhidrogén-kutatásban használható a gáz
tartalmú porózus rétegek kimutatására, hanem alkalmas a 
földkéreg mélyebb tartományaiban is a kőzetek rugalmas- 
sági paramétereinek becslésére.

A doktori értekezés nyilvános vitájára június 15-én a 
Magyar Állami Földtani Intézet dísztermében, körülbelül 
40 fős hallgatóság részvételével került sor. Itt a jelölt össze
foglalta új tudományos eredményeit, majd az értekezés 
opponensei, Ormos Tamás, a műszaki tudomány kandidá
tusa és Szulyovszky Imre, a földtudomány kandidátusa, 
ismertették véleményüket és a tisztázandó kérdéseket. 
TAKÁCS Ernő válaszolt a feltett kérdésekre. Egy hozzászó
lás felhívta a figyelmet az AVO analízis hazai alkalmazá
sának — nemzetközi irányvonalaknak megfelelő — jelen
tőségére. Végül a bírálóbizottság 100%-os egyetértéssel 
döntött a tudományos fokozat odaítéléséről. A nyilvános 
vita hivatalos részének lezárása után a „lábnyomos terem
ben” baráti hangulatú szakmai beszélgetésekre került sor 
egy állófogadás keretében.

Alig néhány nappal később, június 18-án a Miskolci 
Egyetem volt a színhelye egy hasonló eseménynek. Nyári 
Zsuzsanna (Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet) védte meg doktori disszertációját, amelynek címe 
Geoelektromos mérési adatok vizsgálata analitikus model
lezésen alapuló eljárásokkal felszínközeli üregek kimutatá
sa és paramétereinek meghatározása céljából. A nyilvános 
vitán Dobróka Mihály, a Miskolci Egyetem Geofizikai 
tanszékének vezetője elnökölt. A Műszaki Földtudományi 
Kar Doktori Tanácsának felkérésére Szarka László, a 
földtudomány doktora és Túrái Endre, a műszaki tudo
mány kandidátusa volt az értekezés opponense. Az oppo
nensek számos kérdést tettek fel a jelöltnek, a válaszokat 
némi vita után elfogadták és így Nyári Zsuzsanna is el
nyerte a PhD fokozatot. Ezt munkatársaival másnap az 
ELGI-ben meg is ünnepelte.

Nem véletlen, hogy nem említettem Nyári Zsuzsanna 
tudományos vezetőjét, ugyanis Gyulai Ákos egyben a 
negyedik hasonló jellegű eseménynek a főszereplője. A 
védést megelőzően a Miskolci Egyetemen ülést tartott a 
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Bizottsága, az egyetlen napirendi pont állásfoglalás kiala
kítása volt Gyulai Ákos, a műszaki tudomány kandidátusa 
MTA doktori eljárásának megindításáról. Ez az állásfogla
lás végül is a következő lett: „Az MTA Földtudományok 
Osztálya Geofizikai Tudományos Bizottsága titkos szava
zással úgy foglalt állást, hogy Gyulai Ákos CSc. MTA 
doktori eljárásának megindítását és a benyújtott értekezés 
elbírálását javasolja. A szavazás eredménye: leadott szava
zatok száma 6 , szerezhető maximális pontszám 18, a le
adott szavazatok pontszáma 18, amely az összes pont 
100%-a, és így az előírt 2/3-os határt meghaladja.” Ehhez 
még azt kell hozzátenni, hogy a benyújtott doktori disszer
táció címe: 2-D földtani szerkezetek interpretációja együt
tes geoelektromos inverziós módszerekkel és hogy Gyulai 
Ákos nemcsak oktatója a Miskolci Egyetemnek, hanem 
2001 júliusától tanszékvezető is. A következő lépés is 
megtörtént: a június 19-i osztályülés 94%-os arányban 
támogatta Gyulai Ákos MTA doktori eljárásának megin
dítását.

Mit mondhat még a krónikás azonfelül, hogy gratulál —  
időrendben — DRASKOVITS Pálnak, TAKÁCS Ernőnek, 
Nyári Zsuzsannának és Gyulai Ákosnak? A három elfo
gadott doktori disszertáció mindenki számára hozzáférhető 
az illetékes egyetem geofizikai tanszékének könyvtárában 
vagy a szerzők munkahelyén. A disszertációk tanulmányo

zása nemcsak azok számára ajánlott, akik az azokban fog
lalt eredmények után érdeklődnek, hanem azoknak is, akik 
szintén tudományos fokozat megszerzésén fáradoznak. 
Sikeres munkákból sok hasznos tapasztalatot lehet leszűrni 
és szerencsére mindkét egyetem gyakorlatát meg lehet 
ismerni belőlük és biztos vagyok abban is, hogy a szerzők 
nem zárkóznak el egy személyes beszélgetéstől sem. Ki
vétel csak TAKÁCS Ernő, aki nem sokkal a PhD fokozat 
megszerzése után Kanadába utazott egy poszt-doktori kép
zésre.

Most már talán világos az, amit a bevezetőben említet
tem. Nyilvánvaló, hogy a PhD fokozatot elnyertek egyike 
sem Szarka László szavainak hatására látott munkához, 
hiszen akár évtizedes kutatások eredménye kell a sikerhez. 
Sokféle tanulságot lehetne levonni a hozzászólásban el
hangzottak és az elmúlt néhány hónap eseményei közötti 
kapcsolatból. Egy lehetséges változat: a geofizika tudomá
nyának legfelsőbb hazai szintjén idejében észreveszik, mire 
van szükség a fejlődéshez. A tudomány művelői — lehet, 
hogy más indíttatásból — szintén megértenek valamit „az 
idők szavából” és tehetségük, lehetőségeik szerint megte
szik a magukét. Az nem véletlen, hogy a kettő találkozik, 
és ez lehet a biztosítéka a geofizika jövőjének.

Verő László

1% ÉS EGY SIKERES PÁLYÁZAT

Az APEH értesítette elnökségünket, hogy a 2000. évi 
személyi jövedelemadóból — most is valószínűleg elsősor
ban tagtársaink — 334 751 Ft-ot juttattak Egyesületünknek 
(emlékeztetőül: tavaly ez az összeg 292 047 Ft volt). Új
donság ebben az évben, hogy nem kell a számos igazolást 
ismételten beszerezni. Most is köszönetét kell mondanunk 
mindazoknak, akik éltek a lehetőséggel és anyagilag is 
támogatták Egyesületünket.

Kellett azonban jó néhány igazolás ahhoz, hogy a Mi
niszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által 
kiírt SZT-IS-4 számú pályázaton — amelynek megnevezé

se „Széchenyi Terv Információs Társadalom, civil szerve
zetek támogatására” — elnyert valamivel több mint 
300 000 Ft-os, számítógép-vásárlásra vonatkozó szerződést 
megköthessük a gödöllői Regionális Fejlesztési Holding 
Rt.-vei. A számítógépet nem ez a holding szállítja, azt majd 
magunknak kell megvennünk, csak a vásárlásra jogosító 
szerződést kötjük velük. Reméljük, hogy a felajánlott ügy
védi segítséget nem kell igénybe vennünk és a számítógép 
rövidesen Tagtársaink rendelkezésére áll.

Az MGE elnöksége
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