
  
 

 
 

 

 

Beszámoló a Geológus és Geofizikus Vándorgyűlésről 

 

A Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni Földtani Társulat rendezésében 2019. 
október 3-5-ig került megrendezésre a „Geológus-geofizikus közös Vándorgyűlés” 
Balatonfüreden.  

A rendezvény két évforduló köré épült elsősorban: a Magyar Királyi Földtani Intézet 
alapításának 150. évfordulója és a nagy magyar természettudós báró Eötvös Loránd halálának 
100. évfordulója. 

A rendezvény olyan értelemben rendhagyó volt, hogy a két szakmai egyesület közösen rendezte 
a vándorgyűlést.  

A Vándorgyűlés fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, védnökei Bóka 
István, Balatonfüred polgármestere (BFT elnök), Borhy László, az ELTE rektora, Fancsik 
Tamás, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke, Gelencsér András, a Pannon 
Egyetem rektora, Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója 
és Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánja volt. 

A rendezvénynek saját honlapja van, ahol az on-line jelentkezések folytak, illetve az érdeklődők 
minden, a rendezvénnyel kapcsolatos naprakész információt megtaláltak és az elkészült 
absztrakt kötet és kirándulás vezető letölthető és a készült fényképek megtekinthetők 
(https://foldtan.hu/hu/foldtudomanyi_vandorgyules_2019 ).  

9 nagy érdeklődésre számot tartó plenáris előadás hangzott el a konferencia első napján.  

 

Fotó: Cserny Tibor 



  
 

 
 

 

A rendezvény kezdő napján a plenáris előadások között olyan neves előadók mondták el 
előadásaikat, mint Sierd Cloetingh az utrechti egyetem professzora, az Európai Tudományos 
Akadémia elnöke (Coupling Deep Earth and Surface processes: Impact on geo-energy and 
earth hazards),  

 

Fotó: Zelei Gábor 

Vörös Attila az MTA tagja, paleontológus a balaton-felvidéki paleontológiai kutatásokról, 
Fancsik Tamás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke a magyarországi földtani 
kutatás és a bányászat jövőjéről, Budai Tamás professzor, geológus, a Magyarhoni Földtani 
Társulat elnöke a Balaton-felvidék földtanát mutatta be. Magyar Balázs, a Magyar 
Geofizikusok Egyesüle alelnöke plenáris előadásának témáját Eötvös Loránd adta: „A 
természettudományok hercege, a gyakorlati geofizika atyja: Eötvös Loránd” címmel. 

 

Fotó: Zelei Gábor 



  
 

 
 

 

A Tudományos Bizottság szakmai bírálata után 9 földtani előadás, 9 geofizikai előadás, 7 
bányászati előadás hangzott el, valamint 6 poszter előadás került bemutatásra a rendezvény 
második napján.  

A konferencián 120 fő regisztrált résztvevő jelent meg. A résztvevők között üdvözölhettünk 
egy holland és két erdélyi szakembert is a hazai kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények 
képviselői mellett. Valamennyi résztvevő konferenciacsomagot kapott, melyben a rendezvény 
programfüzete mellett a környékbeli geológiai látványosságokról és kirándulási lehetőségekről 
készült tájékoztatókat is találhattak a résztvevők, melyeket részben a balatonfüredi 
Önkormányzat, részben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága bocsátott 
rendelkezésünkre.  

A rendezvény első napján, a plenáris előadások déli szünetében sajtótájékoztatót tartottunk, a 
következő résztvevőkkel:  

Puskás Zoltán (Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója),  

Hári Lenke (Balatonfüred alpolgármestere),  

Fancsik Tamás (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke),  

Budai Tamás (Magyarhoni Földtani Társulat elnöke),  

Zelei Gábor (Magyar Geofizikusok Egyesületének elnöke),  

Vonderviszt Ferenc (Pannon Egyetem rektorhelyettese). 

 

Fotó: Cserny Tibor 



  
 

 
 

 

 

Fotó: Cserny Tibor 

A rendezvénynek a balatonfüredi Margaréta Hotel adott otthont. Két előadóteremben is 
kihelyezésre kerültek azok a monumentális méretű poszterek, melyek Eötvös Loránd 
halálának 100. évfordulójára készültek a világhírű tudós munkásságáról, életéről (az egyiket 
az Eötvös 100 Koordinációs Testület készíttette, a másikat a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
megrendelésére készítették). 

A konferencia első estéjén gála vacsora adott lehetőséget oldottabb hangulatú beszélgetésekre 
a résztvevőknek, melyen egy színvonalas, zenés kultúrműsor is helyet kapott.  

 

Fotó: Zelei Gábor 

A rendezvény utolsó napján (október 5.) terepbejárásra (szakmai kirándulásra) került sor két 
autóbusszal.  

A terepbejáráson több geológiai érdekességet látogattunk meg, többek között Felsőörsön,  



  
 

 
 

 

 

Fotó: Zelei Gábor 

Balatonarácson, Zánkán és Pulán. A kirándulás szakmai vezetője és szervezője Budai Tamás 
és Haas János geológus professzorok voltak, illetve jelentős szerepet vállalt a túravezetésben a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park túravezetője Sárdy Júlia is. 

 

Fotó: Zelei Gábor 

A kirándulást megszakítva 11 órakor a balatonfüredi Tagore sétányra vezetett az utunk, ahol 
megható ünnepség részesei lehettünk. A balatonfüredi Önkormányzat közreműködésével és 



  
 

 
 

 

társszervezésével sikerült megvalósítanunk, hogy a Tagore sétányon a Nobel-díjasok között 
helyet kaphasson báró Eötvös Loránd emléktáblája is, ezzel állítva maradandó emléket a 
nemzetközileg is elismert magyar természettudósnak, halálának 100. évfordulóján (Eötvös 
Lorándot 3-szor jelölték Nobel-díjra).  

Bóka István polgármester úr és az önkormányzat képviselő testülete kezdetektől fogva 
támogatta javaslatunkat az emléktábla elhelyezére és emlékfa ültetésére.  

2019. október 5-én délelőtt 11 órakor kezdődött az emléktábla avatására és az emlékfa 
elültetésére szervezett ünnepség. Beszédet mondott Bóka István úr, Balatonfüred 
polgármestere, valamint a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnöke, Zelei Gábor úr.  

 

Fotó: Zelei Gábor 

A balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola gyermekkórusa és a helyi fúvószenekar rövid 
műsora után az emlékfát Bóka István, Zelei Gábor és Budai Tamás a Magyarhoni Földtani 
Társulat elnöke ültette el.  



  
 

 
 

 

 

Fotó: Penovác Károly/Napló 

Az emlékfa ültetése után közösen leplezték le az emléktáblát, majd koszorút helyezett el Bóka 
István polgármester, valamint Zelei Gábor MGE elnök és Budai Tamás MFT elnök. 

 

Fotó: Penovác Károly/Napló 



  
 

 
 

 

 

Fotó: Zelei Gábor 

https://www.eotvoslorand.hu/aktualis/meghivo-emlektabla-avatasra-faultetesre/92  

https://kultura.balatonfured.hu/event/emlektabla-avatas/ 

https://www.eotvoslorand.hu/galeria-megtekintes/emlekfat-ultettek/83  

A helyszínen jelen voltak a sajtó képviselői és az esemény iránt érdeklődő helyi lakosok is.  

A Vándorgyűlésről és a faültetésről beszámolt a FüredTV is: 

https://furedtv.hu/video/mit-rejt-a-fld-mlye-fldtani-s-geofizikai-vndorgyls  

Az ünnepség után folytatódott a szakmai kirándulás, melynek késő délután lett vége.  

A rendezvény szakmai programját, az elhangzott előadások rövid kivonatát, valamint a szakmai 
kirándulás állomásait tartalmazó füzet az alábbi linken érhető el: 

https://foldtan.hu/sites/default/files/Vándorgyűlés_kirvez_vegl.pdf 

 


