
 
 

 
 

  
 

Beszámoló az 50. Ifjú Szakemberek Ankétjáról 
Ráckeve, 2019. március 29-30. 

 

 
 
Az 50. Ifjú Szakemberek Ankétja (ISZA) 2019. március 29-30-án került megrendezésre 
Ráckevén, a Duna Relax & Event Hotelben. Az Ankét a Magyar Geofizikusok Egyesülete és a 
Magyarhoni Földtani Társulat közös szervezése volt ebben az évben csakúgy, mint az elmúlt 
években mindig. A rendezvényt 35 év alatti geológus, geofizikus és egyéb földtudományokkal 
foglalkozó előadóknak és társszerzőiknek hirdettük meg három kategóriában: elméleti, 
gyakorlati és poszter szekció. Az ankétra 2019. február 28-ig lehetett jelentkezni az 
előadásokkal. A jelentkezéskor az előadás/poszter tartalmi kivonatát angol nyelven, maximum 
700 szó terjedelemben kértük a jelentkezőktől.  
 
Az ankét idén nem csak azért volt fontos számunkra, mert az 50. ISZA-t rendeztük meg (az első 
ankét 1959. december 7-8. Budapesten került megrendezésre), hanem azért is, mert idén 
emlékezünk meg a nagy magyar természettudós Báró Eötvös Loránd halálának 100. 
évfordulójáról. A rendezvényen többször kitértünk az évfordulóra, illetve megismertettük a 
résztvevőket az évforduló kapcsán tervezett programokkal, egyesületi célkitűzésekkel is.  
 
 
 



 
 

 
 

  
 

 
 
 
A rendezvénynek 62 regisztrált résztvevője volt, (az ankét szabadon látogatható, így számos 
témavezető is megjelent, akik ugyan nem regisztráltak, de meghallgathatták az előadásokat) 
ahol több külföldi előadó is megtarthatta színvonalas és érdekes szakmai előadását. Az ankét 
célja, hogy a fiatal szakemberek megtanuljanak az előadásra felkészülni, előadni, (betartani az 
előadásra kiszabott időtartamot) bemutatni kutatási eredményeiket egy szakmai közönség és 
zsűri előtt. Volt előadónk angol olajipari cégtől, Horvátországból és a Miskolci Egyetem több 
külföldi hallgatója is ismertette érdekes kutatási eredményeit.  
 
A rendezvényen 29 szóbeli és 9 poszter előadás került bemutatásra. Az előadások időtartama 
15 perc volt. Az előadás nyelve választható volt: magyar vagy angol. A poszterek nyelve 
minden esetben angol volt. A poszter szekció két részletben zajlott, pénteken ebéd előtt egy 
rövid, 3 perces bemutatóban mindenki ismertethette a legfontosabb kutatási eredményeit; a 
poszterek tényleges bemutatására és a diszkusszióra pedig este volt lehetőség 1 órás 
időtartamban. 



 
 

 
 

  
 

 
 
Az elhangzott előadásokat egy 6 tagú szakmai zsűri (Zahuczki Péter, Bereczki László, Dr. Kovács 
István János, Dr. Kövér Szilvia, Dr. Ősi Attila, Kovács Attila Csaba) értékelte saját munka, 
tartalom, külalak és előadásmód szempontjából is. A zsűri összetétele évről évre változik. 
Igyekszünk úgy összeválogatni a 6 zsűritagot, hogy 3 geofizikus, illetve 3 geológus képviselje a 
szakmát, valamint mindig legyen olyan, aki ipari gyakorlattal rendelkezik és olyan is, aki az 
oktatás területét képviseli.  
 
Ebben az esztendőben a kerek évfordulóra való tekintettel a 6 zsűritagot úgy válogattuk ki, 
hogy legyen mindenkinek ISZA-s előélete, vagyis mindegyikük vett már részt az elmúlt években 
előadóként (hallgatóként) az Ifjú Szakemberek Ankétján. Így valamennyien tartottak egy-egy 
5 perces rövid előadást a saját ISZA élményeikről.  
 



 
 

 
 

  
 

 
 
 
A színvonalas előadásokból a zsűri és a hallgatóság számára is kiderült a fiatal kutatók szakmai 
felkészültsége és igényes kutatómunkája. A 6 tagú zsűri a Magyar Geofizikusok Egyesülete által 
felajánlott díjakról döntött. 
Az ISZA-nak minden évben vannak támogatói, akik nem magát a rendezvényt támogatják, 
hanem intézményük, cégük nevében díjazzák az általuk legjobbnak talált előadásokat, 
előadókat. Szinte minden támogató küld egy-egy szakembert a rendezvényre, akik 
végighallgatják az előadásokat, majd döntenek arról, hogy  melyik előadónak  ítélik oda az 
általuk felajánlott díjat. Amelyik támogató nem tudja személyesen képviseltetni magát a 
rendezvényen, felkéri a zsűrit, hogy az ő nevükben is döntsenek a felajánlott díjról. A 
támogatók felajánlásának köszönhetően 17 különdíj került kiosztásra. A zsűri értékelése 
alapján idén poszter kategóriában megosztott első helyezés, míg gyakorlati kategóriában 
megosztott harmadik helyezés került kiosztásra. „Első előadói díj-jal” jutalmazzuk minden 
évben azt az első előadót, aki soha, egyetlen nagyobb rendezvényen nem adott még elő, itt 
szerepelt először. A szokásos díjakon felül minden évben kiosztjuk a „közönség díj-at” is. Itt a 
résztvevők adhatják le szavazatukat a szerintünk legjobbnak ítélt előadásra.  
  



 
 

 
 

  
 

Idén az előadások rövid kivonata angol nyelven a www.isza.hu oldalon elérhető. A 
rendezvényen minden évben sok fotó készül, valamint az Egyesület Facebook oldalán (Magyar 
Geofizikusok Egyesülete) is tudósítunk az ISZA meghirdetéséről, majd közzé tesszük az 
eredményeket is. Egyesületünk évente 4 alkalommal megjelenő szakmai lapjában a Magyar 
Geofizikában is megjelenik hamarosan egy rövid összefoglaló az Ankétról. Idén a Ráckevén 
megjelenő „Ráckeve újság” is tudósított a városukban lezajlott eseményről. Egyesületünk 
tagja az European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE) nevű európai szakmai 
szervezetnek, akik saját lapjukban a „First Break”-ben minden évben megjelentetnek egy rövid 
cikket a rendezvényről. A cikk már meg is jelent a júniusi számban: 
https://issuu.com/eage/docs/mr_21379-fb19june_news/14 
Egyúttal az „Eötvös100” honlapra is felkerült a rendezvény beszámolója magyar és angol 
nyelven is: http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/other/ISZA_2019_beszamolo.pdf 

A rendezvényről beszámolt a Ráckevei Újság is: http://www.rackeve.hu/letoltes/rackevei-
ujsag/3110-rackevei-ujsag-2019-majusi-szama.html 

 

  



 
 

 
 

  
 

Az Ankéton a következő eredmények születtek: 
 

 
 
Elméleti kategória 
1. Oravecz Éva (ELTE) 
2. Szijártó Márk (ELTE) 
3. Hencz Mátyás (ELTE-MBFSZ) 
 
Gyakorlati kategória 
1. Muhammad Nur Ali Akbar (ME) 
2. Szabó Zsóka (ELTE) 
3. Virók András (ELTE) 
3. Szabó Péter (ELTE) 
 
Poszter kategória 
1. Botka Dániel (ELTE) 
1. Scherman Benjámin (ELTE) 
3. Buzás Attila (ELTE-MTA CSFK GGI) 
 
Első előadói díj: Váradi Kitti (ELTE) 
Közönségdíj: Hencz Mátyás (ELTE-MBFSZ) 
  



 
 

 
 

  
 

Különdíjak, melyeket a támogatók ajánlottak fel: 
 

 
 
Biocentrum Kft.: Hencz Mátyás 
Elgoscar 2000 Kft: Virók András 
Geo-log Kft.: Muhammad Nur Ali Akbar 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat: Kővágó Ákos 
Mecsekérc Zrt.: Pacskó Vivien 
Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány: Böckh János díj: Balogh Viktor Dániel 
Magyarhoni Földtani Társulat: Gelencsér Orsolya 
MFT IB: Kondor Henrietta 
Mining Support Kft.: Baják Petra 
Min-Geo Kft: Szabó Péter 
MOL Nyrt.: Harold Zsófia 
O&G Development Kft.: Szabó Zsóka 
Vermilion Energy Hungary Kft.: Sabuhi Tapdigli 
Doktoranduszok Országos Szövetsége: Matula Ramóna 
Dövényi-Horváth díj: Braun Bence Ádám 
 



 
 

 
 

  
 

Egyesületünk két főnek, Oravecz Évának és Szíjártó Márknak - különdíjként - ingyenes 
regisztrációt és előadástartási lehetőséget biztosít az őszi MFT-MGE szervezésében 
Balatonfüreden megrendezésre kerülő Földtani és Geofizikai Vándorgyűlésen.  
 
A díjak átadására 2019. április 26-án került sor, egyesületünk éves közgyűlésén. A közgyűlésen 
Szabó Zsóka tarthatta meg az ISZA-n elhangzott díjnyertes előadását.  
 

 
 
 


