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felhasználásáról 
 

A támogatás témája: Szakmai beszámoló a Pannon-tó hagyatéka* című tudományos ismeretterjesztő 
konferencia  megrendezése 

A konferencia napja:  2015. november  7.  

Helyszín: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (8420 Zirc, Március 15. tér 1.), MTM 
Bakonyi Természettudományi Múzeuma állandó kiállítása (8420 Zirc, Rákóczi tér 1.,) 

A támogatás összege: 500 000 Ft. 

Pályázati azonosító: Közgyűjtemények kollégiuma  3508/01313 

A projekt szakmai felelőse: Katona Lajos Tamás 

A pályázat témája, célja: egy időszaki kiállítással egybekötött tudományos-ismeretterjesztő 
előadássorozat, melyen a Pannon-tó és környezetének élővilágát, valamint a Bakony és tágabb 
környezetének vulkáni folyamatait ismerhettük meg egyetemi tanárok, akadémikusok, olajipari és 
szerkezetföldtani szakemberek segítségével. 

A konferenciára előzetesen regisztráltak száma: 120 fő 

A konferencián résztvevők száma: 127 fő  

A konferencia részletes ismertetése 

Az előadássorozatot a zirci polgármesteri hivatal előadótermében tartottuk, mert az előzetes 
regisztráción több mint 100 fő jelentkezett be, ekkora előadó terme viszont nem volt a múzeumnak. Az 
előzetes készülődések, pl. a regisztrációhoz és a szünetekben felszolgálandó étel és ital elhelyezését 
szolgáló bútorok elrendezése, a projektor és a notebook beállítása, valamint a beérkezett  prezentációk 
megjeleníthetőségének kipróbálása a konferencia zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az előző 
napon történt meg.  

A konferencia napján zökkenőmentes volt a résztvevők regisztrálása, aztán elkezdődött a 
konferencia, melyet először Katona Lajos Tamás a rendezvény főszervezője nyitott meg. Elmondta a 
rendezvény forgatókönyvét, és felkérte az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma igazgatóját, 
dr. Kutasi Csabát, hogy mondja el köszöntőjét. Ezt követően dr. Magyar Imre mutatta be az 
előadássorozat levezető elnökét dr. Bérczi Istvánt, aki szintén köszöntötte a résztvevőket.  

A konferencia forgatókönyve: 

8:30-9:30 Regisztráció 
9:30-9:50 Köszöntők 
9:50-10:10 Sztanó Orsolya: A Pannon-tó kialakulása és eltűnése 
10:10-10:30 Csillag Gábor: Késő miocén - kora pleisztocén vulkanizmus a Bakonyban és a Balaton-
felvidéken 
10:30-10:45 Szünet 
10:45-11:05 Kiss Ada: Pannon és poszt-pannon szerkezeti mozgások a Bakonyban 
11:05-11:25 Gellért Balázs: Szénhidrogének a Pannon-tó üledékes rétegsorában 
11:25-11:45 Magyar Imre: Pannon-tavi kagylók a Bakonyban 
11:45-12:05 Katona Lajos Tamás – Berta Tibor: Pannon-tavi csigák a Bakonyban 
12:05-13:25 Ebédszünet 
13:25-13:45 Bosnakoff Mariann: Halfosszíliák a Pannon-tóból 
13:45-14:05 Kordos László: Antilopalakúak (Antilopinae) a Kárpát-medencéből 
14:05-14:25 Takács Ferdinánd: Barlangok a Pannon-tó üledékeiben 
14:25-14:45 Katona Lajos Tamás – Piri Attila: A nagyvázsonyi rejtély?! Barlang-e, vagy kőfejtő? 
14:45-17:00 kötetlen beszélgetés, kiállítás megtekintése 
 

A konferencia szünetében pogácsával és frissítővel kínáltuk a résztvevőket, délben pedig 
elfogyaszthatták az ebédet a közeli étteremben. A délutáni szekció után a látogatók átmentek az MTM 



Bakonyi Természettudományi Múzeuma időszaki kiállítóhelyére, ahol megtekintett a konferencia 
időszaki kiállítását „A Pannon-tó öröksége” címmel.  

A konferencia szakmai vonatkozása 

A kiállítás előkészülete és felépítése 3 hónapot vett igénybe. Ez idő alatt történt meg a 
bemutatandó anyag kölcsönzési procedúrája, a műtárgyak több helyszínről és időben történő 
leszállítása, az installáció fotózása, kiadványszerkesztése, nyomtatása, és a többi, közel 100 
ősmaradvány átszállítása és installálása a múzeum kiállításába. Ezzel a kiállítással igyekeztünk 
bemutatni azokat az ősmaradványokat, kőzeteket, ősnövényeket és vulkáni termékeket, melyekről az 
előadások zöme szólt. Láthatták az érdeklődők a világ második legnagyobb tavának puhatestű 
ősmaradványait, melynek többségét nem is lehet látni szabad szemmel, így az installációkon 
felnagyítva lehetett megfigyelni a néhány  milliméteresre  megnövő csigákat és kagylókat. Az időszaki 
tárlat fényét emelte, hogy az ott látható műtárgyakat – 1 példány kivételével – most láthatták először a 
konferencia és a múzeum látogatói. A kiállított példányok a Magyar Természettudományi Múzeum a 
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma 
gyűjteményének tulajdonát képezik.  

A megvalósítás eredményessége 

A konferencia napjára elkészült a Pannon-tó öröksége című kiadvány is, amit azért készült, 
hogy a rendezvény látogatói akár kirándulásaikra is elvihessék magukkal azt, és újra felelevenítsék a 
konferencián hallottakat, például a Badacsony vagy a Szent György-hegy mellett állva.  

A kiadvány alkalmas arra is, hogy segítségével pannóniai ősmaradványokat határozhassanak, vagy 
éppen tanuljanak vagy tanítsanak belőle, hiszen a tudományos ismeretterjesztésű kiadvány alkalmas az 
alap- és középszintű, valamint az egyetemi oktatásra is. Az ISBN számmal ellátott kiadvány 32 oldalas 
lett, melynek az első 16 oldala az előadások rövid összefoglalóját, a másik 16 oldala pedig a színes 
ábrákat, fotótáblákat és fényképeket tartalmaznak az előadásokból. A kiadványban természetesen 
feltüntettük a rendezvény támogatóit is. 

A konferencia népszerűsítése  

A konferenciát a lehető legnagyobb szakmai és civil körben hirdettük meg nyomtatott 
posztereken (általános- és középiskolák, egyetemek, múzeumok és önkormányzati hirdetőfalon), 
valamint e-mail-es körlevelek formájában (Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar 
Természettudományi Múzeum, MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, stb körlevéllista), 
ezen kívül megjelentettük a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében is. 

A rendezvény tapasztalatai 

A rendezvényen nagyjából 20-30% helyben élő, nem szakmabeli, és 70-80% más városból 
érkező szakmabeli – mint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet munkatársai, az ELTE és a Pécsi 
Tudományegyetem tanárai, diákjai, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-től érkező szakemberek és az 
általános iskolai biológia-földrajz szakos tanárai - és civil vett részt. 

A szakmabeli és civil összetétel ezáltal nagyjából 50% -50 %, ezzel elértük a célunkat is, hogy 
az elmúlt évektől eltérően egyre nagyobb létszámban jelenjenek meg a társadalom  civil (nem 
szakmai) képviselői is, ezáltal minél szélesebb körben tudtuk elmondani a természettudományos 
kutatás – jelen esetben a geológiai kutatások – társadalmi és a gazdasági jelentőségét. 

Honlap elérhetősége: http://www.nhmus.hu/ 

Elektronikusan megjelent hírek a konferenciával kapcsolatban: 

https://veol.hu/kultura/a-gyuruk-urat-is-megihlette-osleletek-a-termeszettudomanyi-tarlaton-1737351 

https://www.facebook.com/bakonyitermeszettudomanyimuzeum.zirc 

http://bakonymuseum.nhmus.hu/files/MOF_2015.pdf 

 

*: A konferencia címét – formai okokból - még az elbírálás időszakában változtattuk meg. 



Képes beszámoló 

 

Regisztráció a Pannon‐tó öröksége c. tudományos ismeretterjesztő konferencia helyszínén 

 

Hamarosan kezdődik a konferencia... 

   



 

... és megtelt a terem ... 

 

Katona Lajos Tamás a konferencia főszervezője köszöntötte a hallgatóságot és az előadókat 

   



 

Dr. Kutasi Csaba a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma igazgatója köszöntötte a hallgatóságot és az 

előadókat 

 

Dr. Magyar Imre, a MOL munkatársa köszöntőjében bemutatta Dr. Bérci Istvánt a konferencia levezető elnökét 



 

Dr. Sztanó Orsolya geológus, egyetemi tanár  ismertette a Pannon‐tó születését és kiszáradását 

 

Dr. Csillag Gábor geológus, az MFGI munkatársa szemléltette a vulkáni tevékenységeket 
 a késő‐miocénben és a pliocénben 



 

Dr. Kiss Ada geológus előadásában elmagyarázta a Bakony késő‐miocén földmozgásait 

 

Dr. Gellért Balázs geológus ismertette, hogy miért van nagy szerepe a Pannon‐tó üledékének a kőolajképződésben 



 

Dr. Magyar Imre bemutatta az egykori tó igen változatos kagyló‐faunáját

 

Az első szekció után elmentük ebédelni 



 

A konferencia résztvevői megtöltötték Zirc legnagyobb éttermét 

 

Készülődés a második szekcióra ... 



 

Dr. Bosnakoff Mariann a tó halait mutatta be 

 

Dr.Kordos László professzor az antilopok bonyolult evolúciójának legújabb kutatásainak  
eredményeit fejtette ki a nagyérdeműnek 

   



 
Takács Ferdinánd egy izgalmas utazásra vittel el a hallgatóságot a Cserszegtomaji‐kútbarlangba 

 

Katona Lajos a konferencia záróelőadásában egy már nem létező barlangról emlékezett meg 

 



 

A konferencia második szekcióján is teltház volt! 

   



A Pannon‐tó öröksége c. kiállítás 

 

Készül a Pannon‐tó öröksége c. időszaki kiállítás... 

 

Készül a Pannon‐tó öröksége c. időszaki kiállítás... 



 

Készül a Pannon‐tó öröksége c. időszaki kiállítás... 

 

Részlet a Pannon‐tó öröksége c. időszaki kiállítás miniatűr csigáiból 



 

Elkészült a Pannon‐tó öröksége c. időszaki kiállítás 

 

A Pannon‐tó öröksége c. időszaki kiállítás bontása 
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