
A PRO GEOPHYSICA EMLEKEREM 1999. ÉVI KITÜNTETETTJEI

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kon
ferenciatermében november 4-én 10 órára gyűlt össze az 
ünneplő közönség, a korábbi kitüntetettek, s azok, akiket 
ebben az évben ért az a megtiszteltetés, hogy átvehették az 
Intézet (ELGI) és az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány 
(ELGA) által alapított emlékérmet.

Hagyományosan, most már harmadszor, került kiosztás
ra az emlékérem azoknak, akik sokat tettek a magyar geofi
zikáért (az ELGI-ben végzett munkájuk alapján), és azok
nak, akik a háttérben, vagy szinte észrevétlenül, elősegítet
ték a munkát, egyszerűen tették a dolgukat.

Az ünnepélyes eseményen — hivatalos vendégként — 
megjelent dr. Fa r k a s István főigazgató a Magyar Geológi
ai Szolgálat és dr. V iczián István a Magyar Állami Földta
ni Intézet (MÁFI) képviseletében.

Az emlékérmeket és az erről szóló okiratot dr. B o doky  
Tamás, az ELGI igazgatója és Szabó Zoltán, az ELGA 
kuratóriumának elnöke meleg, értékelő szavak kíséretében 
adta át.

A PRO GEOPHYSICA emlékérem 1999. évi kitünte
tettjei ábécérendben:

Dr. A czél Etelka

1955-ben szerzett geofizikus oklevelet az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Szakmai pályafutását a Földmérő és 
Talajvizsgáló Irodában kezdte, ahol vízkutatási és üregku
tatási feladatokat oldott meg. Az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet munkatársaként 1957-től 1962-ig a gravitációs tér 
vizsgálatával foglalkozott. A Nemzetközi Geofizikai Év 
keretében részt vett a luniszoláris hatás vizsgálatának nem
zetközi programjában.

1963-tól kezdve érdeklődése a földmágneses tér ku
tatása felé fordult. Megszervezte és vezette a korszerű 
országos földmágneses alaphálózat mérését (1964- 
1965), elkészítette a földmágneses tér komponenseinek 
normáltérképeit. Összeállította a tihanyi Geofizikai 
Obszervatórium évi jelentéseit 1969-től 1978-ig és mérte 
a földmágneses tér összetevőinek abszolút értékét. 1966- 
tól kezdve nemzetközi együttműködésben végezte mun
káját mint a permanens mágneses tér vizsgálatával fog
lalkozó nemzetközi munkacsoport magyar elnöke. Fog
lalkozott a magyar és külföldi földmágneses obszervató

riumok mágneses szintjének összehasonlításával és a 
normálterek egységesítésével. 1970-ben egyetemi dokto
ri címet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 
Közel félszáz tudományos publikációja jelent meg ma
gyar és külföldi szakfolyóiratokban, számos előadást 
tartott hazai és nemzetközi geofizikai konferenciákon. 
1979-től kezdve az ELGI szakmai kiadványainak társ
szerkesztője lett.

1988-ban nyugalomba vonult, azóta szakértőként tevé
kenykedik.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító tagja. Az 
Egyesület szakmai munkájában 1967-től szakosztálytitkár
ként, majd elnökként, valamint az Országos Elnökség tag
jaként vett részt. A Szeniorok Bizottságának elnöke. A 
Magyar Geofizika szerkesztőbizottságának is tagja.

Szakmai munkásságáért 1965-ben megkapta A földtani 
kutatás kiváló dolgozója címet, 1981-ben pedig a Minisz
tertanács Kiváló munkáért érdemérmét. Egyesületi munká
jáért 1966-ban elnyerte a Renner János emlékérmet.

HEGYMEGI László

1944-ben született. Az Eötvös Loránd Tudományegye
temen 1968-ban szerzett geofizikus diplomát.

Müveit kutatási területe a földmágneses tér időbeli és 
térbeli változásának vizsgálata, e jelenségek kapcsolata 
más geofizikai folyamatokkal a Föld belsejében és földkö
rüli térségben valamint az e témakörhöz kapcsolódó mód
szer- és műszerfejlesztés.

Az ELGI Földfizikai Osztályának tudományos munka
társa 1968-tól, témavezető 1973-tól, obszervatóriumvezető 
1982-83-ban, osztályvezető 1992-től. 1995-től főosztály- 
vezető.

A Genovai Egyetem Geofizikai és Geodéziai Tanszékén 
vendégkutató (1973, 1974, 1978, 1982, 1985.)

Tagja a Magyar Geofizikusok Egyesületének, az 
IAGA Magyar Nemzeti Bizottságának, a COSPAR Ma
gyar Nemzeti Bizottságának, a IAGA Working Group 
V -l alelnöke (1991-95), majd elnöke (1995-1999). Az 
INTERMAGNET Operations Committee tagja.
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K ovács Béla

1956-ban szerzett geofizikus diplomát az ELTE Termé
szettudományi Karán, és ugyanebben az évben kezdte meg 
szakmai munkáját az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben. 
Első munkahelyén, a Vegyeskutató Osztályon szinte azonnal a 
szeizmikus műszerfejlesztésbe kapcsolódott be, és az akkor 
indult magnetofonos szeizmikus berendezés fejlesztési mun
káiban kapott konstrukciós feladatokat. Részt vett az új mű
szer hatcsatornás, majd 20-csatomás kísérleti példányának 
kidolgozásában, majd terepi próbaméréseiben, és 1962-től a 
Szeizmikus Osztály szervezetében működött müszerlaborató- 
rium tudományos munkatársaként dolgozott a magnetofonos 
berendezés 24-csatomás tranzisztoros változatának fejlesztési 
és müszerépítési feladatainak megoldásában. A műszer soro
zatgyártását előkészítő munkák befejező szakaszában (1966- 
tól) már a Szeizmikus Műszerfejlesztő Laboratórium vezetője 
volt. A következő években laborvezetőként és az SZM 24+6 
típusú frekvenciamodulációs magnetofonos berendezés egyik 
konstruktőreként vett részt a műszer gyártásának (Gamma 
Művek Geofizikai Gyáregysége) és használatba vételének 
(ELGI, OKGT, lengyel és szovjet felhasználók) munkáiban.

A Szeizmikus és Számítástechnikai Főosztály megalakulá
sa után felfutott műszeres tevékenység jelentős részét a Sze
izmikus Műszer Osztály vezetőjeként irányította. Vezetése 
alatt a 70-es és 80-as években a Műszer Osztály ütőképes 
kutatói és technikus gárdája a fejlesztési és műszerépítési 
feladatok egész sorát oldotta meg sikeresen. Ezt a vonulatot 
jelzik az ELGI-ben kifejlesztett és kooperációban előállított 
digitális szeizmikus nagyberendezések, a mémökszeizmikus 
és bányaszeizmikus műszerek, a számítógépes feldolgozáshoz 
alkalmazott perifériák és illesztők. Ezekben az években ered
ményesen munkálkodott a műszeres tevékenységhez kapcso
lódó hazai és nemzetközi tudományos-műszaki együttműkö
dések létrehozásán és fenntartásán is mint főosztályvezető- 
helyettes. 1994 óta nyugdíjas.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító tagja.

L iszt  Ferenc

1922-ben született Budapesten. Itt végezte el a gimnázi
umot és itt járt a Műegyetem Villamosmérnöki Karára.

A Geofizikai Intézetbe 1952-ben került, de előtte a Ma
gyar Siemens Műveknél, a KÁLIT Elektrotechnikai Válla
latnál, az Elektrotechnikai KSz-nél, és a Radioaktív Mérő
műszerek KSz-nél dolgozott különböző beosztásokban.

A z ELGI-be Renner  János igazgató vette fel, s feladata a

radioaktív mérések (felszíni mélyfúrási geofizikai) műszeres 
hátterének biztosítása, a szükséges eszközök (szondák) ki- 
fejlesztése lett. A feladat nehézségét mutatja, hogy abban az 
időben az érzékelőt (GM-csövet) még külföldről sem lehetett 
beszerezni. Mindkét feladatát sikerrel oldotta meg.

Eredményes fejlesztő munkája a mélyfúrási geofizikai 
radioaktív műszercsalád létrehozásában teljesedett ki. A 
kifejlesztett radioaktív szondák (természetes gamma, gam
ma-gamma, neutron-gamma, neutron-neutron) 36, 43, 60, 
76 és 85 mm külső átmérővel készültek, 70 °C-ig, 120 °C- 
ig, 150 °C-ig és 230-250 °C-ig működtek és a víz-, a szi
lárd hasznos ásvány, valamint a kőolaj kutatásában hasz
nálták őket.

L iszt  Ferenc az intézeti, egyszersmind a magyar 
karotázs radioaktív müszercsalád (felszíni egység és szon
da) fejlesztésének — a kezdetektől hosszú időn át (nyug
díjba vonulásáig, 1981. december 31-ig) — meghatározó, 
vezető szakembere volt.

Az általa és kollégái közreműködésével kifejlesztett ra
dioaktív műszerek sok éven át szolgálták nemcsak a hazai 
nyersanyagkutatást, hanem más országokét is, hiszen a 
világ több mint 26 országába exportálta őket az ELGI.

Meghatározó egyénisége volt a K-500-as műszercsalád 
fejlesztésének és előállításának is.

Vezetőként jól irányította és fogta össze kollégáit. A 
maga helyén sokat tett az Intézetért, s ezen keresztül a 
magyar geofizikáért.

L ukács János

1919-ben született, 1938-ban végezte el a gimnáziumot, 
majd 1941-ben a Műszaki Akadémiát (Katonai Főiskolát).
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A Geofizikai Intézetben 1952-ben kezdett el dolgozni 
segéderőként a Műszaki Osztályon. Később TMK-s, mű
helyvezető, osztályvezető-helyettes, rövidebb ideig megbí
zott osztályvezető, végül telepvezetőként gondoskodott 
arról, hogy a terepi geofizikai csoportok működése zavar
talan legyen. Munkáját kötelességtudattal, szakmai alázat
tal végezte, s mindent alárendelt annak, hogy a terepi ku
tatás műszaki (gépkocsi, szerszám, jóléti) hátterét biztosít
sák. Bármilyen beosztásban dolgozott is, nem válogatott a 
munkák között, s ha szükség volt rá, akkor a „legutolsó” 
munkát, a legpiszkosabbat is elvégezte. Ő volt a Janika. 
Idősebb korában, vagy hivatalos beszélgetésben a LUKÁCS 
Janika. Janikára mindig lehetett számítani — szombaton 
vasárnap egyaránt. Minden terepi csoportnál — akkor még 
jelentős számban voltak csoportok — biztos háttérnek, 
kiváló segítőnek, kollégának tartották Janikát.

LUKÁCS Janika hivatalos munkája mellett szívügyének 
tekintette az Eötvös-hagyaték megőrzését, amelynek útját a 
Múzeum utcából a Vorosilov út 99-en át (ma Stefánia út) a 
Homonna utcáig végigkísérte. Óvta, féltette, mert értette, 
hogy milyen komoly érték jószolgálatába szegődött. Kettős 
érzése volt, amikor Tihanyba, az ELGI Obszervatóriumába 
lekerült a hagyaték általa vigyázott része. Egyrészt örült, 
hogy jó helyre került, hogy kiállítási anyag lett belőle, 
másrészt szomorkodott, mert a relikviák kikerültek keze 
alól. Erre a tevékenységére — mint a többire is — ma is 
büszkén emlékezik.

Janika 1980-tól nyugdíjban van. 80 évesen, boldogan, 
megelégedéssel vette át a Pro Geophysica kitüntetést. Nem 
számítottam rá — mondta, de azzal nyugtázta boldog 
ELGI-s éveit, hogy csak kötelességét teljesítette.

Na g y  Magdolna

1916. február 27-én született Budapesten. Édesapja mér
nök volt, de 1918-ban meghalt. Édesanyja tisztviselőként, 
szerény jövedelméből egyedül nevelte, taníttatta. 1934-ben a 
Szent Margit Gimnáziumban érettségizett, 1936-ban a 
Damjanich utcai állami tanítóképzőben magyar-német taní
tóképzői oklevelet szerzett. Néhány évi elemi iskolai tanítós
kodás után, tanári munka mellett beiratkozott az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem magyar-francia-német szakára, 
melyet 1950-ben sikeresen elvégzett.

1948-51-ig súlyos beteg volt.
1951-től volt a Geofizikai Intézet Szeizmikus Osztályá

nak munkatársa volt. Munka mellett bányageológus mér

nöki oklevelet szerzett a Miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetemen.

1958-ban az intézet Egyeztető Osztályára került. Nevé
hez fűződik az Intézeti Adattár létrehozása és kezelése. 
Részt vett a témalap-rendszer kidolgozásában és kezelésé
ben. Feladata volt a Geofizikai Közlemények és az Évi 
Jelentés, valamint egyéb időszakos, illetve alkalmi kiadvá
nyaink sajtó alá rendezése és színvonalassá tétele.

Az intézet főgeológusi irodájában dolgozott, majd a Tu
dományos Koordinációs Osztály (az Egyeztető Osztály 
utóda) tudományos munkatársaként tevékenykedett nyug
díjazásáig. Ezután is még néhány évig részt vett az osztály 
munkájában.

Nevéhez fűződik az ELGI könyvtárában lévő Eötvös- 
hagyaték részbeni rendezése, valamint az intézetben lévő 
levelezésének rendezése és fordítása is.

Kiemelkedő munkájáért több kitüntetést kapott.

Dr. N em esi László

1939-ben Budapesten született. Az általános- és közép
iskoláit is Budapesten végezte jeles, kitűnő eredménnyel. 
1962-ben az ELTE TTK geofizikus szakán szerzett kitűnő 
minősítésű diplomát. Műszaki doktori oklevelét a Miskolci 
Egyetemen 1983-ban summa cum laude minősítéssel szerezte.

1962-től 1996-ig, nyugdíjazásáig az ELGI-ben dolgo
zott, ahol elsősorban a tellurikus mérések módszertana, 
értelmezése foglalkoztatta, de a geoelektromos módszerek
kel folyó mélyszerkezet-kutatás, a szénhidrogén-, a víz- és 
termálvízkutatás, a geotermikusenergia-kutatás témakör
ében is vannak tanulmányai, jelentései, amelyekről számos 
előadást is tartott.

Az ELGI-ben volt csoportvezető, osztályvezető, főosz
tályvezető-helyettes, majd főosztályvezető. Számos külföl
di geofizikai kutatásban vett részt (Mongóliában, Líbiában, 
Ausztriában, Csehszlovákiában, Szlovákiában).

Szakmai jelentéseinek száma több mint 60.
50-nél több tudományos publikációja jelent meg, amelyek 

közül kiemelhetők, azok a Kárpát-medence nagyobb terüle
teire kiterjedő tanulmányok, amelyeknek nemcsak első szá
mú szerzője, hanem a 8-10 éven át folyó tudományos kuta
tás, együttműködés fő szervezője is. Ilyen munkák a 
Tiszavidék és a Tisztántúl geoelektromos kutatási eredmé
nyei, A Kisalföld komplex geofizikai kutatási eredményeinek 
összefoglalása és A nemzetközi DANREG program geofizikai 
kutatási eredményei. Ez utóbbi az osztrák-szlovák-magyar
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földtani geofizikai Duna-program, amely a Bécs-Pozsony- 
Budapest 20 000 km2-nyi területén a témában végzett geofizi
kai kutatások eredményeinek összefoglalása, és 30 osztrák, 
szlovák és magyar geofizikus közös munkája.

Jelenleg OTKA-téma vezetőjeként a Dunántúl tellurikus 
térképének elkészítésén és értelmezésén dolgozik MTA-s, 
GGKI-s, MOL-os és ELGI-s kutatókkal közösen.

Ném eth  Lajos

1924. február 4-én született Budapesten.
A gimnáziumi érettségi után 1942-ben felvételt nyert a 

József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Karára. Egyetemi tanulmányait megszakí
totta a II. világháború. Édesapja szovjet hadifogságban 
meghalt, édesanyja beteg volt, így tanulmányait abbahagy
va munkába állt a BSzKRT-nál, ahol különböző beosztá
sokban dolgozott.

1952-ben vették fel az ELGI-be térképrajzolónak.
1956 után a Szeizmikus Osztályra került, ahol a terepi 

csoportok jelentéseihez rajzolt, festette azok térképeit, ő 
tanította be az újonnan felvett rajzolókat is.

Amikor a mágneses és gravitációs térképek nyomdai 
úton való sokszorosítására került sor, megbízást kapott a 
térképek nyomdai technikai szerkesztésére. Átkerült az 
Értelmező és Egyeztető Osztályra, ahol elkezdődött az évi 
jelentés színes ábrákkal történő nyomdai előkészítése. 
Megtervezte a Geofizikai Közlemények és az Évi Jelentés 
új borítóját és ezen kiadványok grafikai szerkesztője lett. 
Részt vett ezek technikai szerkesztésében is.

Később dokumentációs csoportvezetővé, majd a megala
kult Tudományos Koordinációs Osztály helyettes vezetőjévé 
nevezték ki. Szénás György Geofizikai teleptan, Stegena  
Lajos Atlantisz című könyvét és a Stegena  Lajos szerkesz
tésében megjelent 3 kötetes egyetemi tankönyvet illusztrálta. 
Szakszervezeti vezetőként a székházba költözés (1970) után 
elindította az évenkénti nyugdíjas-találkozókat, amelyek 
szervezésében a mai napig is részt vesz.

Tizenkét évig felelős szerkesztője volt a Szakszervezeti 
Híradó házi hírközlő kiadványnak.

Az Intézet vezetésének 1968-től nyugdíjazásáig tagja 
volt.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító tagja. 
Területi összekötőként működött sok éven keresztül.

Megtervezte az MGE emblémáját, továbbá az akkor 
használatos, „Tiszteleti tagsággal” járó oklevelet, amelyet 
hosszú éveken keresztül kézzel festett példányként készített 
el. Ő tervezte és 1966-ban meg is kapta az MGE emlék
lapját. Sokoldalú munkájáért számos kitüntetést kapott. 
Kapcsolata az Intézettel a mai napig tart. Megfestette az 
Intézet elhunyt kiválóságainak (EÖTVÖS Loránd, Pékár  
Dezső stb.) arcképét, e tevékenységét továbbra is folytatja.

Baráth István

Az ünnepség kötetlen percei
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