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Az AES 20. Nemzetközi Konferenciája, Budapest

2001. október  5 - 7.
A Magyar Tagozat vezet

�
sége 2000 májusában az amszterdami Konvención javaslatot tett az

AES vezet
�
ségének egy az Archiválás, Hangfelvételek felújítása és Újszer�  rögzítési módszerek

tárgyú Konferenciának Budapesten történ
�
 rendezésére. A javaslatot az AES Konferencia

Bizottsága támogatásával a vezet
�
ség elfogadta és a Konferencia ezév október 5. - 7. között a

Kongresszusi Központban illetve a Novotel Hotelben sikeresen le is zajlott.

Tekintve, hogy az Osztrák Szekció egyidej � leg ugyanilyen tárgyú konferencia bécsi
megrendezésére tett javaslatot, a vezet

�
ség azt javasolta, hogy a Konferenciát velük együtt közös

rendezésben szervezzük meg. A konferencia nyelve az angol volt.

A Konferencia Szervez
�
 Bizottsága a következ

�
 tagokból állt:

HECKENAST Gábor Honorary Chair
Borsiné ARATÓ Éva Cochair
Ditrich SCHÜLLER Cochair
VAJDA Zoltán Papercochair
Heinrich PICHLER Papercochair
MATÓK István Treasurer
FÜSZFÁS László Executive
FÜRJES Andor Website Editor
TAKÁCS Ferenc Hu. Section Secretary

Az el
�
készít

�
 munka és a lebonyolítás tárgyi részét a Congress Rendezvényszervez

�
 Kft.

munkatársai végezték, akiké közül Bozsó Zita és Székely Roni igen lelkiismeretes és szakszer�
valamint nagyon szívélyes magatartással végzett tevékenységét kell kiemelnünk.

Az október 4.-én csütörtökön este a Kongresszusi Központ Liszt termében tartott Nyitó
fogadáson Heckenast Gábor Tiszteletbeli Elnök üdvözölte a konferencia résztvev

�
it és eredményes

munkát kívánt mindenkinek.

Pénteken a Bartók teremben szintén az Elnök Úr nyitotta meg a Konferenciát, a díszel
�
adást Joie

Springer asszony, az UNESCO párizsi központjának tagja tartotta

A világ audiovizuális emlékeihez való korlátlan hozzáférés biztosítása

címmel. A délel
�
tti 1. Szekcióban a Jelhordozók elhasználódása témában hangzott el négy el

�
adás.

A délutáni ülés nyitó el
�
adását Dr. Csurgay Árpád, a Budapesti M � szaki és Gazdaságtudományi

Egyetem professzora, mint meghívott el
�
adó tartotta A nanotechnológia felé az adatrögzítésben

címmel.
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Az ezt követ�  2. Szekcióban A Metadatok és Állományok cím alatt öt el � adást hallhattak a
résztvev� k. A szekció munkáját meghívott el � adóként Dr. Magyar Gábor, a hazai Nemzeti
Archívum bizottsági tagja nyitotta meg Magyarország Nemzeti Audiovizuális Archívumának
metaadat-rendszeré-r� l cím�  el � adásával.

A szombati nap délel � ttjén a A rádiórendszerek-r� l szólt a 3. Szekció, délután a 4. Szekcióban A
tömeges adatátvitel, az 5. Szekcióban A felvételek felújítása (1. rész) volt a központi téma.

Este a Magyar Tudományos Akadémia ablakaival a Dunára néz�  könyvtártermében rendeztük
meg a Konferencia Bankettjét. A jólszervezett ellátáson túlmen� en az eseménynek különleges
egyéni hangulatot adott az esti kivilágításban maga az épület és azon belül a bels�  terek m� emléki
építészete, valamint az épület el � tt már az érkezéskor is, majd kés� bb a terem ablakaiból élvezhet�
kivilágított Lánchíd, Királyivár és a Halászbástya valamint a dunai tükröz� désüknek a világon
egyedülálló látványa.

A bankett ünnepi hangulatát használta fel az Füszfás László, az OPAKFI f � titkára arra, hogy
Borsiné Arató Évának és Dr. Takács Ferencnek átadja az egyesület által adományozott Békésy dijat.

A hangulatos szalonzene kíséretében a társaság egy része hajnali 1:00 óráig maradt a helyszínen.

A vasárnapi záró ülés 6. Szekciójában A felvételek felújítása (2. rész) témával illetve azt
követ� en Vajda Zoltán Papercochair zárszavával fejez� dött be a Konferencia.

A konferencia sikerében valamennyi közrem� köd�  személy és intézmény kivette a részét. Így a
Szervez�  Bizottság tagjai és a Congress Kft munkatársai igen áldozatos munkát végeztek. Az
el � adások során Kiss Attila és Mlinárik Ildikó igen nagy szakértelemmel gondoskodtak a sokféle
számítógép és a projektor illesztésér� l. A Novotel és a Kongresszusi Központ munkatársai
elismerésre méltó szolgáltatásokat nyújtottak az el � adó terem világításának és hangosításának
kezelésében, nyitó fogadás és a kávészünetek ellátásában és az u.n. ültetéses büféebéd
megszervezésében. Hasonló jó volt a Magyar Tudományos Akadémián is a Bankett
vendéglátásának megszervezése.

Külön köszönettel kell megemlíteni azokat a hazai cégeket, akik a M � szaki Egyetem hallgatói
közül kikerült el � adók részvételi díjának megfizetésével anyagilag is támogatták a konferenciát:

ATEC Magyarország Kft. Digital Pro Bt.
AudioSales Hungary Kft. Hi-Fi Audio Stúdiótechnika

BaSys Magyarország

Az el � adók 490 $-os részvételi díja nemzetközi szinten rendkívül alacsonynak számít, hazai
viszonylatban azonban eléggé megterhel �  lett volna a fiatal el � adóknak.

A szervez�  bizottságnak a konferenciát követ�  rövid zárótalálkozóján Roger Furness úr, az AES
Ügyvezet�  Igazgatója az eddigi 20 AES konferencia közül legsikeresebbnek min� sítette a budapesti
konferenciát. A min� sítésnek az alapjait az alábbiakban foglalta össze:

1. Az els�  olyan nemzeti szervezés�  AES konferencia, amelyikre a világ valamennyi földrészé-
r� l jelentkeztek résztvev� k.

2. Az el � adások kiemelked� en jók voltak, sok forradalmian újszer�  elképzelésr� l számoltak
be. Ez a magyar el � adók munkájára is vonatkozik.
3. Az els�  olyan AES rendezvény, amelyen a Délafrikai Köztársaságból is voltak résztvev� k 

(összesen 5-en).
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4. Anyagilag a rendezvény nyereséges volt.
5. A recepciós asztal hölgyei szokatlanul szívélyesek és szakszer� en segít� készek voltak.
6. A technikai szolgáltatás (hangosítás, vetítés, konzumális ellátás) hibátlan volt.
(7.Végül, de nem utolsó sorban a Gesztenyés park szép természeti környezete és a kifogástalan 

id� járás is hozzájárult a sikerhez.)

A Konferencia zárásaként a Szervez�  Bizottság elégtétellel állapíthatta meg, hogy a konferencia
az elvártnál sokkal jobban sikerült. A menetközben felmerült nehézségeket (id� nkint a
félreértésekre okot adó, akadozó kapcsolattartás a newyorki központtal, váratlan megbetegedések,
egyik kollégánk kilépése a szervez�  munkából) id� ben sikerült elhárítani.

A konferencia különlenyomatai nyomtatásban és elektronikus formában a Tagozat titkáránál
minden érdekl � d� nek a rendelkezésére állnak. Egyúttal azt is közöljük, hogy ugyanott az AES-nek
teljes könyvtára elektronikus formában (AES Electronic Library) 17 db CD ROM-on rendelkezésre
áll.

A konferencia eseményeir� l és résztvev� ir� l Kiss Attila készített egy részletes nagyon
színvonalas fényképalbumot, amely szintén a titkárnál tekinthet�  meg.

A fontosabb eseményekr� l és személyiségekr� l a Tagozat titkára készített mintegy 30 digitális
képb� l álló összeállítást. A képek listáját a mellékletben közöljük. Ezekb� l kívánságra igény
szerinti, vagy teljes (1.2 MB) összeállítást E-mailen is továbbítani tudunk.


