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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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