
Munkássága elismeréseképpen igen sok bizottságnak volt megbecsült 
tagja. Így kezdettől fogva tagja, és egy ideig alelnöke volt a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Geofizikai Bizottságának; ülésein rendszeresen résztvett és ott 
jól meggondolt véleményével, jellegzetes humorával átszőtt, mindig találó 
hozzászólásaival lényegesen hozzájárult a magyar geofizikai közvélemény 
kialakításához és az egész tudományág utolsó másfélévtizedes fejlődéséhez.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének vezetőségi és 1963-tól tiszteleti 
tagja, a Magyar Geodéziai és Kartográfiai Egyesület választmányi tagja; a 
Magyar Tudományos Akadémia soproni Geofizikai Kutató Laboratóriuma és a 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgató tanácsának tagja 
volt.

Eredményes munkája elismeréseképpen élete folyamán sok kitüntetésben 
részesült: a Magyar Népköztársaság Érdemérem ezüst fokozatának (1951), 
a Munkaérdemrendnek (1955), a bányászszolgálati Emlékérem ezüst fokozatá
nak (1960) és több miniszteri elismerésnek és dicséretnek tulajdonosa volt.

Tudományos munkásságának értékeléseképpen a Tudományos Minősítő 
Bizottság 1952-ben a műszaki tudományok kandidátusává, 1958-ban a műszaki 
tudományok doktorává minősítette. Az oktatás terén elért eredményei elisme
réseképpen 1963-ban elnyerte a címzetes egyetemi tanári címet.

Dr. Scheffer Viktor munkája során szerzett kiváló nemzetközi kapcsola
tait és tekintélyét mindig készségesen felhasználta fiatalabb geofizikustársai 
segítésére. Fiatalos tettvágya szinte élete utolsó pillanatáig tartott. Még az 
utolsó hetekben, kórházi ágyán is beszélt tudományos terveiről, sok közlendő 
cikkéről, értekezéséről, amelyek majdnem készen, csak a befejező vonásokat 
várva feküdtek íróasztalán. Sajnos, ezek a tervek a magyar geofizika nagy 
kárára már nem váltak valóra. írójuk hosszú szenvedés után, de számunkra 
mégis oly váratlan módon örökre eltávozott körünkből. Mérései, térképei és 
gondolatai azonban még hosszú ideig hatni fognak és alakítani fogják a magyar 
geofizika és földtudomány további fejlődését.

Dr. Barta György

EGYESÜLETI H ÍR E K

A harmadidőszaki medence aljzatának komplex geofizikai ku
tatása a Cserháton 

A geomágneses mélyszondázásról 
A Föld hóháztartása táguló Föld esetében
A földkéreg terhelésében bekövetkező változások hatása a ké
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A 9., 10., 13., 26., 20., 21., 22., 3 7., 38., 39. előadások szövege a Geofizikai Közlemények 1966 
X V I. számában jelenik megi
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