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Az EAEG 55. kongresszusa és technikai kiállítása 
Az EAPG 5. konferenciája

Az EAEG 1993. 
évi nagy rendezvé
nye, a „Meeting and 
Technical Exibition”, 
immár hagyományo
san együtt az EAPG 
ez évi konferenciájá
val, a norvégiai Sta- 

- - vangerben, a Stavan- 
8er Forum nevű mo- 

iXf VClI Кл1 Зет és hatalmas alap-
területű kiállítási köz
pont tágas csarnokai

ban június 7-től 11-ig került lebonyolításra.
Stavanger még nem is olyan régen egy szegénynek 

számító északi ország halászati kikötője volt, ma 
azonban jelentős olajipari központ. Egy, a norvég 
történelemben fontos szerepet játszó nagy fjordban 
épült. Itt vívta 872-ben, 24 évvel a magyar honfog
lalás előtt, Szőke Harald azt a csatát — mint igaz 
viking természetesen vizen — amellyel Norvégiát az 
egymással hadakozó kiskirályságok laza halmazából 
egységes országgá tette. A nevezetes esemény em
lékműve, az elesettek sírjaira fejfaként szúrt kardok, 
a városnak a mi Szabadság-szobrunkhoz hasonló 
szimbólumává váltak és ezeket választották a Kong
resszus jelvényének is. A még később is sok vihart 
és fegyvert látott fjord ma békésebb, bár nem kevés
bé érdekes tevékenység színhelye, itt épülnek a ha
talmas északi-tengeri olajfúró platformok és ahogy 
építés közben nőnek, úgy viszik őket fokozatosan a 
tenger felé.

A város különben nem túl nagy, belvárosa úgy
szólván alig van, néhány százezeres lakosságának 
zöme kertvárosi családi házakban lakik, az olaj adta 
békés jólét érezhető mindenütt. Mi, persze, mindezt 
a nekünk igen magas árakon éreztük leginkább. De 
problémát jelentett a kongresszusi résztvevők elszál
lásolása is, mert a váratlanul nagy számú résztvevő
nek nem volt elég hely a városban és így voltak 
olyanok is, akik a környező, sokszor húsz-harminc 
kilométer távol eső falvakban kellett lakjanak. 
Ugyanis a rendezvény regisztrált résztvevőinek tel
jes létszáma, a rendezők nem kis meglepetésére, alig 
maradt el a tavalyi párizsi rekordtól, ott valamivel 
meghaladta a 4000-t, míg Stavangerben 3479 volt, 
amiből 2608 volt a teljes hétre regisztráltak száma.

A program a megszokott módon hétfőn, 7-én dél
előtt először az EAPG, majd az EAEG hivatalos 
megnyitójával, az úgynevezett „Business Meeting”-

gel indult. Ezeken a bevezető üdvözlések után rövi
den beszámoltak az előző évi rendezvényről, az 
egyesületek életéről és pénzügyeiről, a kiadványok 
helyzetéről, az 1993-as választások eredményeiről és 
végül átadták az 1993-as kitüntetéseket. Ennek a 
legutóbbi aktusnak számunkra az volt az érdekessé
ge, hogy a Conrad Schlumberger Emlékérmet idén 
Lothar ÜRESEN bochumi professzor kapta, aki Egye
sületünknek is tagja és a Miskolci Egyetem Geofizi
kai Tanszékével tart fenn igen szoros munkakapcso
latot. ÜRESEN professzor, amikor átvette a kitünte
tést, rövid köszönetében elmondta, hogy eredménye
it jelentős részben éppen ennek az együttműködés
nek, a miskolci kollégák kitűnő munkájának köszön
heti és ezt nekik ott a pódiumról külön is megköszön
te.

Délután a hivatalos megnyitó a norvég olajipari 
miniszter üdvözletével, majd az olajipar és a munka-, 
illetve környezetvédelem jeles képviselőinek előadá
saival folytatódott. A rendezőség szándékosan ellen- 
érdekelt, vagy legalábbis látszólag ellenérdekelt te
rületek képviselőit szólaltatta meg és ez valóban igen 
érdekessé tette ezt a hagyományosan unalmas nyitó 
protokollt.

A nap szokásosan a kiállítás megnyitásával, majd 
az „icebreaker”-rel zárult.

A szakmai program kedd reggeltől péntek délig 
folyt hat előadóteremben, ezek közül a „lecture 
room” GRIP és RUNDE 250-280, a DYNA, FEI
STEIN és MARSTEIN 160-180 férőhelyesek vol
tak, míg a HALTEN kb. 100 főnyi hallgatóságot 
tudott befogadni. Az előadókat egy hatalmas poszter 
csarnok egészítette ki, ahol 80-90 poszter egyidejű 
bemutatására elegendő felület állt rendelkezésre. A 
teljes program 321 előadásból (EAEG: 222, EAPG: 
99) és 183 poszterből (EAEG: 118, EAPG: 65) állt. 
Az előadások tematikusán a következőképpen osz
lottak meg:

EAEG

Szeizmikus adatgyűjtés 24
Szeizmikus adatfeldolgozás 40
Szeizmikus inverzió 16
Szeizmikus modellezés 16
Fúrólyukban végzett szeizmika 24
Szeizmikus értelmezési technikák 16
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Értelmezés — esettanulmányok 16
Szeizmikus nyíróhullámok 8
Szeizmikus anizotrópia 8
Tomográfia 8
Elektromágnesség, georadar 8
Gravitáció és földmágnesség 8
Geoelektromos kutatások 8
Érckutatás 7
Környezetvédelem 8
Kőzetfizika 8

EAPG

Medence alakulás, szerkezeti modellé- 13
zés
Litológia, illetve fluidum tartalom el- 8
őrejelzés szeizmikus és karotázs ada
tokból
Cap rocks and fault transmissibility 8
Nagyfelbontású sztratigráfia, rejtett 12
csapdák
Kelet-európai kutatás 6
Termelőmezők problémái, kockázat- 16
csökkentés
Szerves geokémia, medence modellezés 8 
Észak-Atlantikum, Barents-tenger 7
Földalatti gáztárolás 6
Információs rendszerek használata 7
Rezervoár szimuláció 3

A poszter előadások nagyjából ugyanilyen kate
góriákban ugyanezt az eloszlást követték. A poszter 
szekcióban kaptak helyet az „egyetemi poszterek” is, 
ezek között a poszterek között, amelyek egy-egy 
tanszék tevékenységét ismertették, egyetlen kelet
európaiként a Miskolci Egyetem is képviseltette ma
gát.

A Stavanger Forum közvetlen szomszédságában he
lyezkedett el egy nagyon szép, viszonylag lacsi, mo
dem galéria, ahol a norvég festészet állandó kiállítása 
volt. Ezt az épületet használták az úgynevezett Com
mercial Presentation-ök helyszínének. Ezek kereske
delmi jellegű egyórás előadások, illetve termékismer
tetők, bemutatók voltak, amelyekért az előadók fizettek 
ugyanúgy mint a kiállítási helyért. Ezt a kereskedelmi 
szekciót igen sikeresnek ítélték utólag.

A szakmai program kiegészítéseként Stavanger- 
ben is rendeztek „workshop”-okat a következő té
mákban: „Litológia előrejelzése szeizmikus adatok
ból”, „A szeizmikus kutatások minőségének biztosí
tása”, „Analóg modellek a szeizmikus adatok szer
kezeti értelmezéséhez” és „Horizontális és kiterjesz
tett fúrások: Földtudományi és rezervoár mérnöki 
problémák”.

A szakmai programmal kapcsolatban meg kell 
még említeni, hogy minden regisztrált résztvevő 
megkapta az összes előadás kiterjesztett absztraktját 
tartalmazó vastag és szép kiállítású kötetet.

A Kongresszushoz kapcsolódó technikai kiállítás 
rendkívül nagyszabású és jól szervezett volt. Külön 
érdekességnek számított, hogy amióta a kiállítók is 
megtartják a maguk értékelő ülését, ez volt az első 
olyan kiállítás, amellyel ők maguk is teljesen meg 
voltak elégedve.

Végül a szakmai program mellett egy helyi zenei 
érdekességeket bemutató hangverseny, egy gálava
csora és szabadon választható kirándulások képvisel
ték a „Social event”-ek kategóriáját.

Bodoky Tamás

AZ MGE TAGOK ELŐADÁSAI AZ EAEG KONGRESSZUSÁN

D051 előadás

HOLLÓ Lajos, MÜLLER Imre, STEINER Tibor, 
SZARKA László (F. KOHLBECK, Bécsi Műegyetem 
társszerzőségével): Tófenéki geoelektromos és víz
felszíni VLF mérések a Fertő-tavon.

Az osztrák—magyar együttműködés jó példája
ként a szerzők ellenállásméréseket végeztek a Fertő
tó fenekén vontatott kábelszondával, amelyeket VLF 
szelvényezéssel egészítettek ki és GPS navigációval 
pozícionáltak. Az eredmények a felszínközeli geoló
giai feltételezéseket jól tükrözték.

D038 előadás

D r a s k o v it s  Pál, Z a l a i  PÉTER: A Marquardt és 
a Zohdy algoritmuson alapuló VESz kiértékelés 
összehasonlítása.

Az előadók a „néhányréteges” modellű Mar- 
quardt-inverzió és a „sokréteges” modellű Zohdy-in- 
verzió eredményeit hasonlították össze a Belső-So- 
mogy területén mért több száz vertikális elektromos

szondázás adatain. Mindkét eljárást továbbra is (egy
mást kiegészítve) alkalmazni ajánlották. Az egyik 
legérdekesebb eredmény, hogy lefelé folyamatosan 
csökkenő ellenállás esetén (ez üledékes medencék
ben gyakran fordul elő) a sok vékony réteggel történő 
Zohdy leírás jobban tükrözi a valóságot, mint a Q 
vagy QQ típus néhány látszólagos rétege.

D024 előadás

NEDUCZA Boriszláv, PRÓNAY Zsolt, PATTAN- 
TYÚS-Á. Miklós: Földradar adatok sok célú feldol
gozása.

Mivel a földradar (GPR) adatok nagyon hasonlóak 
a szeizmikus adatokhoz, ezért a szeizmikus eljárások
ból kiindulva a szerzők feldolgozási programcsomagot 
fejlesztettek ki személyi számítógépre, WINDOWS 
operációs rendszerrel a földradar mérésekhez. A fel
dolgozás megvalósított lépései: amplitúdó normálás, 
frekvencia és dekonvolúciós szűrések, migráció. Pél
daként a mátraderecskei gázszivárgáson és egy jósva- 
fői barlang felett mért szelvényeket mutattak be.
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C sö rg ei József, K o v á c sv ö l g y i Sándor, Sörés 
László: Nem-szeizmikus módszerek szénhidrogén
telepek lehatárolására Magyarországon.

A szerzők a kaszaperi, a mezőhegyesi és a földesi 
szénhidrogéntelepek feletti mérések eredményeit is
mertették. Úgy találták, hogy a megfelelően szűrt 
mágneses térkép kapcsolatba hozható a szénhidro
gén-migrációval. A geokémiai változásokat többszö
rösen ellenőrzött PS mérésekkel térképezték. Az 
elektromágneses és a magnetotellurikus szondázá
sok alapján a szénhidrogéntelep felett az ellenállás 
csökken, a határzónában növekszik. A magnetotellu
rikus polárdiagrammokat is fel lehet használni a telep 
kimutatására.

D 0 5 3  e lő a d á s

KAKAS Kristóf: Új szem pontok a podiform kró- 
m ittelepek kutatásában.

A nem-rétegszerű krómittelepek kutatása sehol 
sem egyszerű feladat, elsősorban a „topográfiai” és 
a „geológiai” zaj miatt. A szerző (kábái expedíciós 
tapasztalatait felhasználva) feltételezi, hogy hatéko

nyan lehet krómittelepeket detektálni a krómitlen- 
csék körül valószínűiéi szükségképpen kialakuló 
magnetit-öv észlelésével. Ez az öv egyben geokémiai 
köpeny és zúzott zóna is (jégtörőhajó-effektus). Úgy 
ondolja, hogy a magnetitben dús zónát GP mérések
ei is, elektromágneses szelvényezéssel is meg lehet 

találni.

P 0 6 0 p o s z t e r - e lő a d á s

TÖRÖS Endre, HERMANN László, Pr ÓNAY Zsolt: 
Laza rétegek rugalmas állandóinak meghatározása 
szeizmikus fúrólyuk átvilágítással.

A fúrólyukak közötti szeizmikus átvilágítással 
pontosabban meg lehet határozni a felszínközeli ré
tegek rugalmas állandóit, mint a felszíni szeizmikus 
módszerekkel. A szerzők bemutatták az ilyen méré
sekre kifejlesztett berendezéseiket és egy esettörté
neten keresztül mind a P-SV mérések, mind a tomo- 
grafikus felvételezés eredményeit.

Ezeken kívül az EAPG 5. konferenciáján is el
hangzott 6 magyar előadás.

K a k a s  K r i s tó f

STAVANGER, AZ ÉSZAKI OLAJVÁROS
— beszámoló a technikai kiállításról —

Az EAEG 55. kongresszusáról és az EAPG 5. 
konferenciájáról természetesen ezúttal sem marad
hatott el a hasonló összejövetelek látványosságát biz
tosító technikai kiállítás.

A találkozó emblémája egy emlékművet ábrázol: 
a három hatalmas földbe szúrt kard Norvégia egye
sítését szimbolizálja. Az egymás közt torzsalkodó 
viking törzsek ezen a helyen ütköztek meg. A harcból 
Szőke Harald került ki győztesen és 872-ben létrehozta 
az egységes norvég királyságot. E csata helyszínéhez 
közel, három fjord köré épült fel Stavanger.

A várost 1125-ben alapították. Központjában az
óta áll a katedrális, amely jót és rosszat egyaránt 
bőven láthatott a hosszú idő alatt. Stavanger elhe
lyezkedéséből adódóan mindig ki volt téve a tenger 
és ebből következően a halmennyiség szélsőséges 
változásainak. A halászat ma is gyakori foglalatos
kodás, de a halfeldolgozás elsorvadt, amikor az Észa
ki-tengerben olajmezőt fedeztek fel.

Stavangert ma a világ legkisebb metropoliszaként 
emlegetik, de ez nem az építkezési stílusra vonatko
zik. Fehér faházak alkotta óvárosát felvették a vilá
görökségek közé, de bevásárló negyedét is régi idő
ket idéző házak képezik. Mivel azonban itt van Nor
végia olajközpontja, mintegy 80 országból tartanak 
fenn képviseletet. Az olajiparban és geofizikában 
ismert világcégek mind jelen vannak, ami a kiállítá
son is éreztette hatását.

„Az 55. EAEG kongresszus és az 5. EAPG konfe
rencia műszaki kiállítása sikert ígér. A termékek és 
a szolgáltatások széles skálája azt bizonyítja, hogy 
Európa a nemzetközi nyersanyagkutatás és kőolajki
termelés egyik fő színtere. A »B« és »C« csarnok 
teljes 4700 m2-ét 140 kiállítási egység foglalja el, az 
egységek mérete 9 m2-től 481 m2-ig terjed. A 140 
kiállítási egységben összesen 250 kiállító vonultatja

fel legújabb szolgáltatásait és termékeit, egyesek (ki
használva a csarnokok belméretét) többszintes be
mutatót is építettek” ... írta G.T. SEELAND, a helyi 
szervezőbizottság elnöke a kiállítás bevezetőjében. 
Ami azonban csak a helyszínen derült ki: a »B« és 
»C« csarnok egyenként is több teniszpályának tud 
helyet adni, amikor sportcsarnoknak használják. A 
két csarnokot ideiglenes ponyvafolyosó kötötte 
össze — itt bármikor elkezdhet esni az eső.

A legnagyobb kiállítási területet természetesen a 
nemzetközi olajkutató csoportok (Geco-Prakla, Hal
liburton, Western Atlas, Geotop, PGS) és az adatfel
dolgozó cégek (IBM/EPAC, Landmark Graphics, 
Digital Exploration) foglalták el, de a kiállítási egy
ségek (standok) több mint a felét 9 m2-es boxok tették 
ki, és ezeken is néha több kiállító osztozott. A szol-
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Rezervoárszimuláció, geológiai és geo
fizikai modellezés, interaktív kiértékelés 51
A fenti statisztikák azt mutatják, hogy a geofizikai 

kutatás sokszínűsége tovább él. A statisztika (mint 
sokszor) most is eléggé félrevezető: a kőolajkutató 
cégek gazdasági túlsúlya (és evvel megegyezésben a 
nemzetek feletti szeizmikus csoportok túlsúlya) 
azonnal kimutatható, ha kiszámoljuk, hogy a kiállí
táson végigsétálva, 1500 m2 területen láthattunk szá
razföldi szeizmikus kínálatot (19 cég): 1760 m2 en 
tengeri szeizmikus kínálatot (12 cég) és csak 245 m2- 
en nem-szeizmikus kínálatot (19 cég); egy-egy cég 
természetesen akár mind a három szegmensben is 
szerepelhet.

Magyarországról az ELGI állított ki két saját fej
lesztésű berendezést:

ESS 03-24 Mémökszeizmikus műszer

RMTS-2 Távoli referenciás megnetotellurikus 
műszer

Szoftvereseink egy külön számítógépen futtatták 
Windseis és Rad’art programjaik demo változatát és 
egy meghirdetett időpontban részletes bemutatót is 
tartottak.

A falakra helyezett tablókkal igyekeztünk minél 
szélesebb tájékoztatást adni az ELGI-ben folyó mun
kákról.

Mindössze 9m2-es standunkat sokan látogatták. 
Az érdeklődők nagy része örömmel vitt szép kiállí
tású ismertetőinkből. Volt belőle bőven, hisz a ko
rábban meglévők mellé még 13 félét készítettünk. 
Azon látogatóinknak, akik nemcsak egy témakörből 
tettek fel kérdéseket, prospektus készletet állítottunk 
össze. Ez a csomag átfogó képet adott intézetünk 
széleskörű tevékenységéről.

Ajándékként ELGI feliratú kis mézeskalács szíve
ket osztogattunk.A hozzá mellékelt kártyán az inté
zet rövid, angol nyelvű ismertetője szerepelt. Vetél
kedőt is rendeztünk. Aki a különböző színű kérdő
íveket helyesen töltötte ki, részt vehetett az utolsó 
kiállítási napon tartott sorsoláson. A három szeren
csés nyertes egy-egy nagyméretű mézeskalács-szi
vet vihetett haza emlékül. Az összes mézeskalács 
szív gazdára talált, mi pedig szívünkbe zártuk Sta- 
vangert.

Kereszti Ferenc, Kakas Kristóf

BESZÁMOLÓ AZ EAEG COUNCIL JÚNIUSI ÜLÉSEIRŐL

Az EAEG Council a szokásnak megfelelően az 55. 
Kongresszust megelőző napon, június 6-án és a 
Kongresszust követő napon, június 12-én tartott egy- 
egy ülést Stavangerben a Kongresszus színhelyén, a 
Siddis Centre-ben.

A Council ülések hagyományos rendje szerint az 
első ülésen a Council áttekintette a Kongresszus 
szervezési kérdéseit és a szakmai programot. Megvi
tatta a soron következő kongresszusok helyszíneit, 
illetve az egyes helyszíneken a szervezés pillanatnyi 
állását. A 94-es bécsi, a 95-ös glasgow-i és a 96-os 
amszterdami kongresszusokat követően döntött a 97- 
es kongresszus végleges helyszínéről is, ezt Genfben 
fogják megrendezni.

Ezután a szaklapok és a kiadványok kérdése, majd 
az egyesület pénzügyi helyzete került megvitatásra. 
Ez az utóbbi jelenleg nagyon kedvező, annyira, hogy 
szükségesnek látszik, hogy az egyesület eddigi non
profit jellegét, amelyben az évi pénzügyi mérleget 
mindig nullára kell zárni és így megtakarításokra 
nincsen mód, az EAEG feladja. Ha vállalkozásjelle
gű szervezetté alakul, akkor ugyan meg kell majd 
fizesse az évi nyereség adót, amit eddig mindig el 
tudott kerülni, viszont lehetővé válik számára, hogy 
az adózott nyereséget eltegye szűkösebb időkre, ami
nek a bekövetkeztével azért itt is mindig számolnak.

Az ülésen a Council elbúcsúzott J. C. MONDT 
holland és K. KOLBJORNSEN norvég council tagok
tól, akiknek a terminusa most járt le és bemutatkoz
ók az új tagok: D. M. B. CHAPELLIER genfi pro

fesszor asszony, V. BARDAN román, D. J. FEENST- 
RA holland, H. E. NORDBERG norvég és M. PELTO- 
NffiMI finn geofizikusok. Ez így első pillanatra egy 
kicsit soknak tűnhet, de Radmilla TATALOVIC fél 
évvel korábbi kiválása után döbbent rá az elnökség 
arra, hogy már hosszabb ideje nincsen meg a Council 
alapszabályban előírt létszáma és ennek korrigálásá
ra most volt lehetőség.

A kongresszust követő ülésen a Council, most már 
az új felállásban, tehát I. GAUSLAND norvég (Statoil) 
geofizikus elnökletével és az új tagokkal, értékelte a 
lezajlott rendezvényt. Általános vélemény volt, hogy 
ez igen sikeres volt, a Business Office, amely most 
először rendezett ilyen rendezvényt hivatásos szer
vezők nélkül, nagyon jó munkát végzett. Ez azt je
lenti, hogy a jövőben a rendezvények fő rendezője 
maga az EAEG titkársága lesz.

Megvitatták egy jövő évben (szeptember 24—28.) 
Szentpéterváron tartandó „workshop” tervét, illetve 
a szintén jövőre (július 23—27.) Hollandiában tar
tandó közös EAEG-SEG „workshop” programját.

Szó volt még az Alapszabály szükséges módosítá
sáról és a tagfelvételi kérelmekről.

HENRIÉT úr beszámolt a PACE alapítvány eddigi 
tevékenységéről és áttekintették a más egyesületek
kel (SEG, EAPG, IAGC), valamint az Európai Kö
zösséggel tartott kapcsolatok alakulását.

Bodoky Tamás
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