
újabb hatékony migrációs eljárás kidolgozásán (menetidő 
algoritmus). Szintén Helsinkiben tudtuk meg, hogy 
Hajn al  Zoltán professzort, az MGE tiszteleti tagját idén a 
Canadian Society o f Exploration Geophysicists is tiszteleti 
tagjává választotta, melyhez őszintén gratulálunk ezúton is. 
Szeptemberben mindketten meghívott vendégek lesznek a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének vándorgyűlésén.

Az ortodox templom, előtérben egy gránit kibúvás

Megemlítjük, hogy Helsinkiben a már említett okok mi
att egy, az előző évekhez képest sokkal áttekinthetőbb 
méretű kiállításon vehettünk részt. Magyar kiállító egy 
volt, illetve az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kiállításán 
a Magyar Geológiai Szolgálat anyagait is bemutattuk. Az 
idei rendezvényen megismert szakmai eredmények válto
zatosságán és érdekességén túl meghatározó élményünk 
marad a Helsinki fölé magasló hófehér katedrális, a vörös

színű ortodox templom a tengerparton, valamint a kikötő és 
a piac nyüzsgő forgatagának színes képe. Mindezeken 
kívül hazai (geofizikus) szemmel nézve kuriózumnak szá
mítottak a városszerte fellelhető gránit kibúvások, sőt a 
gránit kibúvásba vájt templom.

A konferenciához kapcsolódó programok közül a legki
emelkedőbb kétségkívül az Alvar A alto  által tervezett 
Finlandia házban tartott koncert volt, melyen a Tapiola 
gyermekkórus szerepelt. Egy nem túlságosan hozzáértő, de 
mindenképpen a produkció hatása alatt álló koncertlátogató 
azt a véleményét fejtette ki, hogy ez nem lehetett élő elő
adás, felvételről ment az egész. A kérdés csak az, hogy kik 
énekeltek akkor a felvételen?

A konferencia ideje alatt bonyolódott le az EAGE éves 
tevékenységének jelentős része. Az elnökség, a szakosz
tályok különböző bizottságai többször is üléseztek. Két 
olyan dolgot érdemes kiemelni, amely nem tartozott a szo
kásos tennivalók közé. Ismételten szóba került az Európai 
Unió úgynevezett elektromágneses kompatibilitási előírása. 
Ha nem sikerül valamiféle megoldást találni, akkor a tag
országokban lehetetlenné válik az elektromágneses kutatás, 
de még az egyenáramú ellenállás szondázás is, rosszabb 
esetben minden olyan mérés, amelyben szerephez jut a 
rádión át történő adattovábbítás. Egészen más jellegű a 
másik esemény. A Society of Exploration Geophysicists 
mintájára az EAGE is létrehozza a Kutatási Bizottságot 
(Research Committee), amelynek feladatát röviden így 
lehetne összefoglalni: helyzetfelmérés és tanácsadás. Ennek 
az előre láthatólag húsz főből álló bizottságnak tagja V erő 
László, mint a Geofizikai Szakosztály Szakmai Program 
Bizottságának vezetője.

Végezetül egy, az EAGE-vel semmiféle kapcsolatban 
nem lévő megjegyzés. Azok számára, akik már vasárnap 
este Helsinkibe érkeztek, a város szokatlan arcát mutatta. 
Mint kiderült, ezen a napon ünnepelte az ifjúság az iskola
év végét, sok esetben a vidámság megteremtéséhez feltét
lenül szükségesnél lényegesen több sör elfogyasztásával. 
Ugyanakkor volt a finn-török labdarúgó Európa-bajnoki 
selejtező is, ez a két esemény kissé felbolygatta a város 
egyébként csendes életét.

2000-ben Glasgow lesz a konferencia helyszíne. Azok 
számára, akik az utóbbi években részt vettek a konferenci
ákon, ismerős lesz a helyszín, 1995-ből.

Fancsik Tamás, Takács Ernő, Verő László, 
Zilahi-Sebess László

AZ EAGE SZAKOSZTÁLYI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE
De Bilt (Hollandia), 1999. október

Végéhez közeledik az az öt év, amelyből négyet a Geo
fizikai Szakosztály Szakmai Program Bizottságának veze
tőjeként — ami egyben végrehajtó bizottsági tagságot is 
jelent — részben a European Association of Geoscientists 
& Engineers vezetőségében végzett munkával töltöttem 
(előtte egy évig a Programbizottság tagja voltam). Nem 
vállalkozom arra, hogy részletesen számot adjak erről a 
munkáról és nem érzem magam feljogosítva arra, hogy 
értékeljem az egyesület ezen négy évét, a saját magaméról

pedig természetesen valaki másnak kellene véleményt 
mondani. Történt azonban néhány olyan dolog, ami érzé
sem szerint hosszú évekre meg fogja határozni ennek a 
nagy nemzetközi egyesületnek a tevékenységét. Volt né
hány magyar vonatkozású esemény is, mindezekről szeret
nék számot adni.

A történelmi háttérhez feltétlenül hozzátartozik, hogy 
nem sokkal tisztségem elnyerése — 1996 májusa — előtt, 
1995 januárjában történt meg a European Association of
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Exploration Geophysicists (EAEG) és a European Asso
ciation o f Petroleum Geo scientists & Engineers (EAPG) 
egyesülése és létrejött a European Association o f Geo
scientists & Engineers (EAGE), azon belül pedig a két 
szakosztály, a Geofizikai és az (angol nevén) Petroleum. 
Azt hiszem, ez utóbbit — részben Egyesületünk analógiájá
ra — leghelyesebb Szénhidrogén Szakosztálynak nevezni. 
A két, történetét, hagyományait, felépítését, taglétszámát, 
bizonyos mértékig a tagok gondolkodásmódját tekintve is 
különböző egyesület összeolvadása nem ment, nem is me
hetett zökkenőmentesen. így ennek a négy-öt évnek a tör
ténete egy kicsit arról is szól, hogyan lett a „két egyesület
— egy név”-ből „egy egyesület — két szakosztályba.

Hadd kezdjem a munkakörülményekkel. Igaz, hogy az
egyesület, illetve a szakosztályok vezetősége évente há
rom-négy alkalommal ülésezett, ebből is egy alkalommal 
az éves konferencia helyszínén, nem pedig Zeistben, ahol a 
„Hivatal” (Business Office, ismét egyesületi analógiára 
inkább Titkárság) volt. De ezekre az alkalmakra egy vagy 
két külön helyiséget kellett bérelni, az állandóan bérelt 
helyiségek kicsinek bizonyultak volna. így aztán megszü
letett a nagy elhatározás, ami 1998 nyarán meg is valósult: 
új helyre költözött a Titkárság, immár nem bérelt irodákba, 
hanem saját ingatlanba egy másik kisvárosban, Houtenban. 
Igaz, a vásárlás évében az EAGE mérlegén meglátszott a 
nagy beruházás, de rövid időn belül a kiadás megtérül, 
hiszen az ingatlan egy részét bérbe lehet adni és ez komoly 
bevételt hoz. A Titkárság munkatársai számára valóban 
irigylésre méltóak a körülmények és már az ülések számára 
is van bőven hely. Az ezeken résztvevők számára csak 
egyetlen kényelmetlenség adódik, itt sincs a közelben 
szálloda. Ezért a korábban megismert helyeken lakhatunk 
(de Biltsche Hoek motel, de Bilt, vagy a Mitland hotel, 
Utrecht). Ezekről a helyekről a Titkárságra legkényelme
sebben persze gépkocsival lehet eljutni, ideális körülmé
nyek között nem hosszabb az út 20 percnél, de előfordult 
már egy óránál is hosszabb utazás.

A külső körülmények ugrásszerű javulásával egy időben 
sajnálatos személyi változások történtek. A Titkárság ve
zetője, Erik B o rnk am p , előbb hosszú ideig beteg volt, 
majd távozott. Bár Jean-Claude GROSSET, aki a vezetőség 
többi tagjához hasonlóan „társadalmi munkában” intézte a 
gazdasági ügyeket, sokat vállalt magára és nagyobb prob
léma nem is adódott, de azért érezni lehetett, hogy a dolgok 
nem a megszokott, olajozott módon zajlanak. 1999 nyarán
— eléggé váratlanul — Marlies DUINHOUWER, a Titkárság 
talán legsokoldalúbb alkalmazottja is távozott. Igazságtalan 
lennék, ha csak a távozókat említeném. A programokkal 
kapcsolatos munkákban Eveline S ch ut  mindvégig nagy 
segítségemre volt.

Röviden hadd foglaljam össze a Szakmai Program Bi
zottság (beleértve annak vezetőjét is) munkájának lényegét. 
Mint minden tag és tisztségviselő számára, a Program Bi
zottság számára is minden évben a legfontosabb esemény a 
konferencia. Az előkészítő munka több mint egy évvel a 
konferencia előtt kezdődik, amikor is a helyi szervezők 
ötleteit, kívánságait is figyelembe véve összeáll azoknak a 
témáknak a listája, amelyekről előadásokat várunk. A kon
ferencia évének januárja az előadások beadásának határ
ideje. Az előadások a Titkárságra érkeznek, ahonnan mind
egyiket elküldik két bírálónak.

Egy kis kitérő egy, az előadásokkal kapcsolatos lénye

ges változásról. Az EAGE is áttér a nagyobb publikációs 
értéket is jelentő négy oldalas kivonatokra. 1998-ban is be 
lehetett adni ilyent, 1999-ben ez már kötelezővé vált. Ez 
nemcsak a szerzők számára jelent több munkát. Egy-egy 
bíráló általában tíz előadást kap, amelyekről rövid időn 
belül véleményt kell mondania. Az átnézendő oldalszám 
így a 20 körüliről 40-re növekedett. De közel kétszeresére 
duzzadhat a már jelenleg is kétkötetes konferencia
kiadvány. Ez egyre inkább szükségessé teszi a CD ROM 
kiadását azok számára, akik ezt előnyben részesítik. Ör
vendetes, hogy bírálóként egyre több tagtársunk vett részt 
ebben az előkészítő munkában.

A bírálatok beérkezése után a Titkárságon minden elő
adásról készül egy összesítő lap, amely tartalmazza az 
összes lényeges adatot, elsősorban a bírálók megjegyzéseit 
és osztályzatait. Mire februárban összeül a Szakmai Prog
ram Bizottság, az utóbbi években mindig nagyjából 500 
beküldött előadás kivonat a szerzők által választott témák, 
a lehetséges szekciók szerint szétválogatva, az összesítő 
lappal kiegészítve várja a döntést. Ezt a döntést a bizottság 
tagjai több lépésben hozzák meg. Mindenki kiválaszt egy, a 
szűkebb szakterületének megfelelő csomagot és a benne 
lévő kivonatok számától függően ezekből összeállít egy 
vagy két, néha három szóbeli szekciót, illetve eldönti, java
solja-e poszterként való bemutatását. A szóbeli előadások 
száma kötött, mivel szekciónként nyolc előadás elmondásá
ra van lehetőség és a szekciók száma is előre meghatáro
zott: 4+2 (geofizikai és szénhidrogén) párhuzamos szekció 
és három és fél nap. Ebből egy szekció esetleg kiesik, ha — 
mint az utóbbi években ez megtörtént — helyét egy tanfo
lyam foglalja el. Szükség esetén, azaz ha egy szóbeli szek
cióból hiányzik egy-két előadás, felkérik néhány poszter 
szerzőjét, hogy szóbeli előadást tartson. A Geofizikai 
Szakosztály Szakmai Program Bizottsága és az erre az 
alkalomra meghívott holland kollégák, összesen legfeljebb 
nyolc-tízen, három nap alatt végeznek a mintegy 500 elő
adás átnézésével, a szóbeli és poszter szekciók programjá
nak összeállításával. Miután összeállt a program, döntés 
születik arról, hogy kiket kérjenek fel szekcióelnökségre. 
Ennek megtörténte után következnek a végső simítások, 
például az esetleges ütközések kiküszöbölése, ellenőrizni 
kell, a szekcióelnöknek nem kell-e egy másik szekcióban 
ugyanakkor előadást tartania.

A nagy odafigyelést követelő és egyben felelősséggel já
ró munkának vannak azért vidám pillanatai. Szinte minden 
évben akadt egy-két olyan kivonat, amelyről nehéz volt 
eldönteni, szerzői komolyan gondolták-e vagy próbára 
akarták tenni a bizottságot. De akadtak olyanok is, akik azt 
kérték, előadásukat kezeljük bizalmasan. Ennek az lett 
volna logikus folytatása, hogy az előadást zárt ajtók mö
gött, üres teremben kívánják megtartani, a kötetben pedig 
titkosírással jelenjék meg a szöveg, láthatatlanná tett áb
rákkal.

A harmadik nap végére tehát átrendeződnek a kivonat 
csomagok. Egy részük — és ez a beküldött előadások 80- 
85%-a — szekciókba rendezve várja, hogy Eveline SCHUT 
felügyelete alatt elkészüljön a nyomtatásban is megjelenő 
program, illetve a konferencia kiadványában immár cím
mel ellátva a megfelelő helyre kerüljön a kivonat.

Hasonló munka folyik párhuzamosan a Szénhidrogén 
Szakosztályban is. Nemcsak szakosztályon belüli, hanem 
szakosztályok közötti csere is lehetséges és határozott tö
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rekvés van arra, hogy a korábban elkülönült geofizikai és 
szénhidrogén-kutatással foglalkozó program teljesen ösz- 
szeolvadjon. Ez megfelel a földtudományokban tapasztal
ható integrációs törekvéseknek, a kutatások interdiszcipli
náris jellegének. A nem-szeizmikus módszerek művelője- 
ként azért itt is megismétlem azt az aggályomat, aminek a 
Végrehajtó Bizottság ülésein is hangot adtam: a konferen
cián belül az előadások arányának nem kell feltétlenül 
azonosnak lennie a világ geofizikai tevékenységén belüli
ekkel, azaz a szénhidrogén-kutatáson és a szeizmikán kívül 
más földtani feladatok megoldásának és más geofizikai 
módszerek módszertani kérdéseinek, eredményeinek is
mertetésére is teret kell biztosítani.

De vissza a munkához. A szerzők értesítést kapnak elő
adásuk sorsáról, a szekcióelnököket a Program Bizottság 
vezetője nevében értesíti a Titkárság. Mindig akad néhány 
kisebb-nagyobb probléma, a szerző nem ért egyet a szekci
óba sorolással, nem vállalja poszter helyett a szóbeli elő
adást, a felkért szekcióelnök nem tud részt venni a konfe
rencián. Ezeket a Titkársággal közösen az esetek többségé
ben sikerült megoldani és csak legvégső esetben került a 
programba a „Vacancy” megjelölés. A tapasztalat ugyanis 
az, hogy egy ilyen kényszerű szünet után a hallgatóságból 
sokan nem térnek vissza, inkább elmennek a kiállításra, 
leülnek valahol beszélgetni vagy akár egyéni programot 
bonyolítanak le a rendezvény területén kívül.

A következő tennivalók már a konferencia ideje alatt 
adódnak. Egyrészt a nyitás előtti napon ülést tart a szak
osztályi Végrehajtó Bizottság, utoljára felmérni, mi várható 
a konferencián. Majd a zárással egy időben megtörténik az 
első, nem végleges értékelés is. Ugyanakkor mások is dol
goznak olyasmin, aminek eredményével a Program Bizott
ság vezetőjének ismét akad tennivalója. Ezt a munkát is 
többen ismerik már tagtársaink közül: mind a szóbeli, mind 
a poszter előadásokat változó számú bíráló osztályozza. 
Sajnos, ebbe a változó számba a nulla is beletartozik, min
den évben van egy-két olyan szekció, amelyről egyetlen 
értékelőlap sem érkezik vissza. Pedig ezeknek az értékelő
lapoknak az összesítése — ennek elkészítése a Program 
Bizottság vezetőjének a feladata — két szempontból is 
szerepet játszik. Egyrészt a kitüntetések odaítéléséről döntő 
bizottság megkapja ezt az összesítést, azaz azt, hogy a 
bírálók osztályzatai alapján az egyes szekciókban melyik 
volt a legjobb előadás, melyik kapta a legmagasabb osz
tályzatokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy az osztályzatok 
a szekciók közötti összehasonlításra már nem nagyon al
kalmasak, hiszen egyetlen szekción belül a bírálók szub
jektivitása valamennyire kiegyenlítődik, a szekciók közötti 
osztályzati szintek kiegyenlítése viszont lehetetlen. Más
részt a folyóiratok szerkesztősége megkapja a teljes listát, 
azaz minden előadás átlagos osztályzatát és azt a javaslatot 
is, hogy a bírálók a Geophysical Prospectingben vagy a 
First Breakben látnák szívesen az előadást cikk formájában. 
Ezen lista alapján kapnak felkérést — nyilván a jobb osz
tályzatokat kapott — szerzők a kézirat elkészítésére.

Mit csináltam azon kívül, hogy az előbb felsorolt mun
kákat elvégeztem? Először is a hosszú éveken át használt 
értékelőlap helyett készítettem egy újat, amelynek köny- 
nyebb a feldolgozása. Nehéz elhinni, de voltak bírálók, 
akiknek a számai egyszerűen felismerhetetlenek voltak. 
Mások számára pedig nem volt elég a 0-5 tartomány, adtak 
2,5-öt vagy 3/4-et. Most nem számokat kell írni, hanem az

adni kívánt osztályzatnak megfelelő négyszögbe egy x-et 
kell tenni. De ismét akadtak olyanok, akik ezen a rendsze
ren is kifogtak és a négyszögeket elválasztó vonalra teszik 
az x-et.

Korábban nem volt kialakult rendszere annak, hogyan 
készüljön az összesítés. Végül is azt tűnt a legjobbnak, 
hogy kiszámoljuk külön-külön a négy osztályzat — elő
adásmód, eredetiség, elméleti és gyakorlati érték — átlagát, 
a szekciónkénti legjobb kiválasztása pedig ezen négy adat 
átlagértéke alapján történik. Megkérdőjelezhető ennek a 
módszernek a helyessége abban az esetben, ha a bírálók 
nem osztályozzák a szekció valamennyi előadását, hanem 
legrosszabb esetben csak egyet-kettőt, hiszen ekkor a szek
ción belül áll elő az a helyzet, ami egyébként csak külön
böző szekciók között fordul elő.

A négy osztályzat külön-külön történő átlagolásának az 
a szerepe, hogy segítsen a publikálásra méltó előadások 
kiválasztásában. Például egy kiemelkedő elméleti vagy 
gyakorlati értékű, új ötleteket felvető előadás a gyenge 
előadásmód, például nyelvi problémák vagy rossz kivitelű 
ábrák miatt nem lehet a szekció legjobb előadása, de érde
mes lehet folyóiratban való megjelentetésre.

Bár semmi szerepem nem volt az elmúlt öt év, de lehet, 
hogy az EAGE eddigi történetének legnagyobb magyar 
sikerének elérésében ezen a területen, mégis meg kell em
lítenem azt az eseményt, amiről a Magyar Geofizika jelen 
számában már hírt adtunk. Az 1998-as lipcsei konferencián 
a Szénhidrogén Szakosztály legjobb posztere Csató  István 
és Földes Tamás munkája lett. Jó lett volna a Geofizikai 
Szakosztály előadásainak értékelése során magyar szerzők 
előadásait is feltüntetni az előbb említett listákon, erre nem 
kerülhetett sor. Szinte kivétel nélkül a középmezőnyben 
végeztek. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez sem 
kevés. Egyrészt ebbe a középmezőnybe tartoznak olyan 
országok geofizikusai is, ahol akár az elméleti, akár a gya
korlati kutatás feltételei sokkal kedvezőbbek, másrészt 
pedig Magyarország sohasem került abba a csoportba, 
ahonnan többnyire gyenge színvonalú előadásokat külde
nek be.

Az összesítő táblázatok elkészítésével és továbbadásával 
a Program Bizottság munkája befejeződik. Időben ez vala
mikor szeptemberben következett be, mivel néhány szek
cióelnök nem adja le a konferencia helyszínén az értékelő
lapokat, hanem később, néha jóval később, postán küldi el 
azokat. A Titkárságon aztán lemásolják a lapokat, elküldik 
a Program Bizottság vezetőjének, aki vagy számítógépbe 
viszi az összes osztályzatot, vagy gyakorolja a négy alap
műveletet. Ennek ért végére valamikor szeptemberben.

Szót kell ejteni két kellemetlenebb tennivalóról is. 
Ahogy már említettem, a beküldött előadások 15-20%-át 
kell általában visszautasítani. Néhány esetben a visszauta
sítás egyértelmű, a tárgyalt téma nem illik a konferencia 
szokásos tematikájába, a kivonat semmitmondó vagy ért
hetetlen, kivitele, nyelve gyenge előadást sejtet. De a talán 
vitatható döntéseket is elfogadják a szerzők, meglepően 
kevés reklamációt kaptunk.

A másik kellemetlen kötelesség a feketelisták összeállí
tása. Mindenkivel előfordulhat, hogy valamilyen probléma 
miatt, ami akár az utolsó pillanatban lép fel, nem tudja 
előadását megtartani, poszterét bemutatni. Az azonban 
megbocsáthatatlan, ha erről nem értesíti a szervezőket, 
hanem egyszerűen nem jelenik meg. Egy nyolc előadásból

Magyar Geofizika 40. évf. 2-3. szám 55



álló szekciót egy-két ilyen előre nem látott szünet még 
inkább tönkretesz, mint a már említett „vacancy”. Ezért a 
be nem jelentett távolmaradást minden ismétlődő rendez
vényen feketelistával büntetik. Az EAGE gyakorlata az, 
hogy aki felkerül a feketelistára, az nem számíthat anyagi 
támogatásra a következő években és előadásait különös 
figyelemmel bírálják el. Az Európa ezen részén élők talán 
könnyebben megértik a távolmaradást előidéző nehézsége
ket, mint a nyugat-európaiak, de itt érzelmeknek nincs 
helyük. A legfontosabb szempont a rendezvény magas 
színvonala, sikere, ezért nem lehet engedményeket tenni. 
És lassan talán már arra sem illik hivatkozni, hogy nyelvi 
problémáink vannak. Tíz éve a világon mindenhol az angol 
a nemzetközi érintkezés, a tudományos rendezvények 
nyelve. Egy gyerek hároméves korára többé-kevésbé meg
tanul egy nyelvet. Tudom, ez elég ridegen hangzik, de 
kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hiába kapálózunk 
ellene.

Az EAGE az éves konferencia mellett természetesen 
más programokat is szervez, workshopokat, szimpóziumo
kat. Itt ismét egy kitérőt teszek. Tevékenységem indulása 
nem volt valami sikeres. Néhányan még talán emlékeznek 
arra, hogy belekezdtünk egy magnetotellurikus témájú „téli 
szimpózium” szervezésébe. Az EAGE tervezett egy ilyen 
sorozatot, minden év októberében vagy novemberében, 
változó helyszínen és változó témáról. Elég sok munkát 
fektettünk az előkészületekbe, az esetleges résztvevők, 
előadók felkutatásába, a velük való kapcsolat felvételébe, 
amikor az EAGE elnöksége, a Board, úgy döntött, nem lesz 
téli szimpózium. Sem a döntés előtt nem kérdeztek meg, 
hogyan állunk, sem a döntést nem indokolták. Be kell val
lanom, mind maga a döntés, mind az a mód, ahogyan meg
hozták, eléggé elkeserített és az sem vigasztalt meg igazán, 
hogy azóta több példáját láttam, még nem egészen tisztá
zódott az EAGE-n belül a szakosztályok végrehajtó bizott
ságai és az elnökség közti viszony és kapcsolat. Maradt el 
más tervezett rendezvény is, volt olyan is, amely jelentős 
ráfizetéssel zárult, van tehát kockázata a szervezés elválla
lásának. Ha a Program Bizottság valamelyik tagja nincs 
személyesen érintve egy ilyen esemény előkészítésében, 
lebonyolításában, akkor a bizottságnak nincs sok tenniva
lója. A technikai előkészítést elvégzi a Titkárság, a szakmai 
munkát az előadók. Természetesen előfordulhat, hogy 
olyan probléma merül fel, amely magasabb szintű döntést 
igényel, de ez elég ritkán történt meg.

Itt kell talán szót ejteni arról, van-e lehetőség éves kon
ferencia rendezésére Magyarországon. Nehéz erre egyér
telmű választ adni. Van egy lista azokról a városokról, ahol 
a jelenlegi adottságok mellett lehet konferenciát rendezni, 
azaz vannak megfelelő színvonalú előadótermek és van 
megfelelő alapterületű, — és ez új követelmény — megfe
lelő magasságú kiállítási terület (több kiállító viszonylag 
kis területet igényel, azon viszont többszintes szerkezetet 
állít fel). Ezen a listán Budapest nem szerepel. Ugyanakkor 
több évre előre véglegesen (Glasgow, Amszterdam) vagy 
javaslat szintjén eldőltek a helyszínek és lehet, hogy vala
mikor 2005 után már lesz megfelelő létesítmény Budapes
ten is.

Mindennek leírására az adta az ötletet és az teremtette 
meg a lehetőséget, hogy október első hetében hétfőn volt a 
végrehajtó bizottságok ülése, kedden ülésezik — szokás 
szerint — az elnökség, szerdán viszont a nemrég alakult

Kutatási Bizottság (Research Committee) és ezen ismét 
részt kell vennem. Számomra szabad volt a kedd és az 
időjárás igazán nem csábít hosszabb sétára. Mikor legutóbb 
itt jártam, februárban, villámlással, mennydörgéssel kísért 
szakadó eső fogadott. Néhányszor ugyan most is megdör
dült az ég, de inkább változó hevességgel esik az eső, majd 
váratlanul kisüt a nap. Nemcsak Angliában, itt is naponta 
többször van „időjárás”.

Bár korábban már beszámoltam egy-egy ülésről, de öt
éves munkám összegzéséhez kiegészítésül fontosnak tar
tom a mostani végrehajtó bizottsági ülés eseményeinek 
rövid ismertetését is. Az előkészületekhez tartozott az 
EAGE Eötvös-díjával járó érmek elvámoltatása. Ugyanis 
45 érmet most adtám át és nem akartam bonyodalmakat a 
csomag átvilágításánál. Sikerült mindent rendben elintézni, 
mégis adódtak bonyodalmak, ugyanis Ferihegyen a kilé
pésnél vámvizsgálat csak külön kérésre van. Itt és ebben az 
irányban már megvalósult a személyek és áruk szabad 
forgalma. Mindez nem kitérő, ugyanis a Geofizikai Szak
osztály Végrehajtó Bizottsága ülésének egyik témája éppen 
a kitüntetések ügye volt. Mindenképpen előrelátó lépésnek 
bizonyult az, hogy a díjak két évvel ezelőtti rendezésekor 
— erre is az egyesülés miatt volt szükség — felajánlottuk, 
ha lesz Eötvös-díj, ahhoz adunk érmet és Eötvös-könyvet. 
Ez nemcsak azt segítette elő, hogy minden ellenvetés nél
kül lett Eötvös-díj, hanem ez a díj — és így mi is — kima
radunk abból a még mindig le nem zárt vitából, mi járjon a 
kitüntetésekkel, milyen oklevél vagy milyen fémlemezre írt 
szöveg, legyen-e érem és így tovább. Az Eötvös-díj mérce 
lett és többször felvetődött, ha lesznek érmek, akkor azok
nak a hátoldala legyen olyan, mint az Eötvös-éremé. Az 
egységesítés mindenképpen nehéz dió lesz a Geofizikai 
Szakosztályon belül is, nem is beszélve a Szénhidrogén 
Szakosztállyal való egyezkedésről.

Vissza-visszatérő kérdés, hogyan lehetne vonzóbbá, ér
dekesebbé tenni a két lapot. Egyik, az SEG lapjaiból átvett 
ötlet a tisztségviselők fényképének, illetve a szerzők fény
képének és rövid életrajzának közlése minden számban. 
Nem egészen világos, milyen irányban kellene a First 
Breaknek fejlődnie, mire van nagyobb szükség, érdekes 
szakmai közleményekre vagy a menedzsereknek szóló 
hírekre, elemzésekre. A remélhetőleg jó irányba tett lépé
seket tagtársaink is észre fogják majd venni, de vitás kérdé
sek minden bizonnyal maradnak majd.

Érdekes és hosszabb távon minket is érintő kérdést ve
tett fel a Geofizikai Szakosztály előző elnöke, Roland 
M a r sc h a l l . Szerinte szükséges lenne definiálni, mi vagy 
ki is a geofizikus. Nem árulta el, mit tart példái közül a 
legfontosabbnak, de említette, ne lehessen bárki a Geofizi
kai Szakosztály tagja, ne használhassa bárki a geofizikus 
megjelölést és ne jelentkezhessen bárki geofizikusi állások
ra. Annak elismerése mellett, hogy ezen a téren valóban 
vannak problémák, az volt a zárójavaslat, hogy az előter
jesztő írásban foglalja össze gondolatait és ezután térjünk 
vissza a kérdésre.

A még megtárgyalt kérdések közül (például a glasgowi 
konferenciához kapcsolódó tanfolyamok, workshopok vagy 
a Geofizikai Szakosztály költségvetése) csak egy olyant 
említek, amely szintén érdekes lehet számunkra. Ismételten 
felvetődött, hogy az EAGE is hozzon létre különböző or
szágokban helyi szervezeteket. Ennek a kérdésnek sem 
jutottunk a végére, ez annál is inkább érthető, mert a jelen-
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legi alapszabályban ilyesmiről nem esik szó. De ha létrejö
hetnek ilyen szervezetek és Egyesületünk Elnöksége is 
egyetért vele, hagyományaink és kapcsolataink érzésem 
szerint indokolttá teszik egy akár közép-európai EAGE 
képviselet megalapítását Budapesten. Remélem, ebben az 
SPWLA Budapest Chapter inkább pozitív, mint negatív 
példaként szolgál majd.

Az integráció jegyében alakult ki az a szokás, hogy az 
ülés napjának délelőttjén a két végrehajtó bizottság külön- 
külön tárgyalja meg szakosztálya ügyeit, délután azonban 
összeülnek és a mindkettőt érintő kérdéseket közösen is 
megbeszélik. Itt nincs előre meghatározott napirend, hiszen 
többnyire csak délelőtt dől el, mivel érdemes előhozakodni, 
így inkább kötetlen beszélgetés alakul ki. Szóba kerültek a 
kitüntetések és a lapok is, érdemi döntés nem született. 
Felmerült viszont egy új ötlet. Legyenek olyan, mindkét 
szakosztály tagjai számára érdekes szekciók, ahol az elő
adásoknak csak egy része kerül ki a beküldöttek közül, a 
többit a jó előre kijelölt szekcióelnök teremti elő, felkérve 
az adott téma legjobb szakértőit. Ha a részletek tisztázása 
után is életrevalónak, kivitelezhetőnek bizonyul az ötlet, 
akkor is csak Amszterdam lehet az első ilyen módon szer
vezett szekciók színhelye 2001-ben. A tisztázandó részle
tek közé tartozik például az, hogy miképp fér ez bele az 
időkorlátokba, a februári program összeállítás és a program 
publikálása közti időbe, vagy például ezek az előadások 
elkerülik majd a szokásos bírálatot?

A beszélgetés ebben a témában sem azzal zárult, hogy 
„mindent megvitattunk, minden világos, csak meg kell 
valósítani”, hanem azzal, hogy megérkezett a taxi, amellyel 
többen mentek az amszterdami Schiphol repülőtérre, ugya
nis Houtenből sem könnyű odavonatozni, általában nincs 
már rá idő.

Befejezésül azok számára, akik idáig eljutottak a sok
szor feleslegesnek tűnő kitérők és részletek után az olva
sásban, elárulok egy titkot. Azt hiszem, vitathatatlan, hogy 
nagyon jó lenne megtartani a részvételt az EAGE, azon 
belül is leginkább a Geofizikai Szakosztály vezetésében. 
Próbáltam ennek érdekében lépéseket tenni. Egyrészt ma
gam helyett javasoltam magyar tagot a Szakmai Program 
Bizottságba, másrészt szeretném elérni, hogy mandátumom 
lejárta után majd saját jogon legyek tagja a Kutatási Bizott
ságnak. Majd kiderül, mi sikerül ezekből. De a titok az, 
hogy az összegzés mellett még egy célom volt mindennek 
leírásával: szeretnék kedvet csinálni ehhez a munkához. Mi 
kell ahhoz, hogy valaki elnyerhessen egy tisztséget az 
EAGE-ben és ott helyt is tudjon állni (nem biztos, hogy én 
mindegyiknek teljes mértékben eleget tettem)?

Először is tagnak kell lenni, de nem feltétlenül szüksé
ges a több évtizedes tagság. Képesnek kell lenni legalább 
70-80%-ban megérteni az angol nyelv különböző akcentu
sait (vigyázat, nemcsak európai akcentusokról van szó). 
Némi tájékozottsággal kell rendelkezni a geofizikáról álta
lában és egy területen egy kicsivel többel. Nem feltétlenül 
szükséges, hogy sokan ismerjék és ő sokakat ismerjen, de 
azért előnyt jelent. Elég türelmesnek kell lenni a néha akár 
8-9 órás — igaz, nem folytonos — üléseken való lehetőleg 
aktív részvételhez. És végül, de nem utolsósorban kell egy 
olyan munkahely vagy más forrás, amely hajlandó állni a 
költségeket. Az árak persze változnak, de akár egy egy- 
éjszakás kinn tartózkodást is nehéz megúszni 100 000 Ft 
alatt. Ilyesmiről nem nagyon esett szó, de a nagyobb GDP-

jű országokból származók valószínűleg saját maguk fizetik 
az utazásokat, mert az EAGE — ez alapszabályában is 
benne van — a tisztségviselőknek még megbízatásuk le
járta után egy ideig sem fizet semmit. így aztán nagyjából 
kiszámítható, hogy elsősorban az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézetnek, másrészt például Egyesületünknek mennyibe 
került ez az öt év. Természetesen az ilyen munkák értéke, 
értelme forintban nem mérhető, de pénzügyi háttér nélkül 
megvalósíthatatlan. Ez semmiképp sem akar elriasztás 
lenni, inkább biztatás, még a jelenlegi nem éppen kedvező 
gazdasági körülmények között is lehetséges a pénz előte
remtése. Nem követelmény, de nehéz boldogulni E-mail 
kapcsolat nélkül. Ami nem kell, az a protekció. Az igaz
sághoz tartozik, hogy a tisztségviselőket a tagság választja, 
de azt hiszem, még nem fordult elő, hogy a jelölt ne kapott 
volna 80% feletti igen szavazatot. A bizottságok tagjait 
viszont annak elnökei kérik fel és ennek a tagságnak nin
csenek olyan időbeli korlátái — általában 2x2 év, — mint a 
választott tisztségeknek. Nem kell mobil telefon sem, ma
gától értetődő, hogy akinek van, az az ülések idejére kikap
csolja és a szünetben pótolja a mulasztottakat. És egy ke
vésbé komoly megjegyzés: jó, ha a tisztségviselő szereti a 
keleti konyhákat. Előfordul ugyanis, hogy akár az EAGE, 
akár egy bizottság vezetője vacsorára hívja meg a résztve
vőket (ezt magyar vezetőtől nem várják el). Lehet, hogy ez 
önkritika is, de legtöbb esetben kínai vagy indokínai ven
déglő a kiválasztott hely, nem pedig egy jellegzetes holland 
kocsma.

Mindenkit, de elsősorban ifjabb tagtársainkat arra buz
dítom, gondolják meg, nincs-e kedvük, lehetőségük nem
zetközi szerepvállalásra. Azt hiszem, hogy a munka mellett 
mind az egyén, mind az egész magyar geofizika és a Ma
gyar Geofizikusok Egyesülete számára előnyökkel is járna 
ez és az Európai Unióba vezető sokat emlegetett úton való 
előrehaladásunk során egyre fontosabbá is válik. Akár az 
olajipar, akár a felsőoktatási intézmények, állami intézmé
nyek, akár a geofizika más területén működő vállalkozások 
számára nagyobb ismertséget jelenthet az EAGE különbö
ző testületéiben való részvétel. Az Egyesület némi segítsé
get tud adni a költségek fedezéséhez, ha továbbra is lesz 
lehetőségünk pályázni utazási támogatásra.

Ha itt befejeződnék beszámolóm, azt kellene dátumként 
aláírnom: de Bilt, 1999. október 5. A Geofizikai Szakosz
tály Kutatási Bizottságának (a Szénhidrogén Szakosztály 
még nem alapított ilyent) a következő két napon tartott 
üléséről viszont már Budapesten írom a legfontosabbakat, 
mert sokban kapcsolódik az előbbiekhez. Említettem már, 
hogy ez a bizottság nemrég alakult, lényegében ez volt 
első, alakuló ülése. Tagjait felkérték a részvételre, illetve 
vannak olyanok, akik tisztségük révén kerültek be. Ezek 
közé tartozom én is. Az ülésen néhány felkért tag nem 
tudott részt venni, végül is tizennégyen voltunk. Később 
megadom a résztvevők listáját, most csak annyit említek, 
hogy a résztvevők között én voltam az egyetlen nem nyu
gat-európai és az is kiderül majd, a nem-szeizmikus mód
szerek sem voltak nagyon erősen képviselve. Ez azért fon
tos, mert ez a Bizottság egyik fő feladatának tekinti a kü
lönböző workshopok témájának megválasztásában való 
aktív részvételt. Ez most úgy történt, hogy mindenki java
solhatott témákat, majd ezek közül szavazással választottuk 
ki azokat, amelyeket a glasgow-i konferencia helyi szerve
zőinek figyelmébe ajánlunk, lehetőleg mindjárt a workshop
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vezetőjének megjelölésével. Az alábbiakban megadom a 
javaslatok listáját. Ez lesz egyben az ígért névsor is, a ja
vaslattevő neve után feltüntetem munkahelyét, hogy szak
mai háttere világos legyen. A címeket angolul adom meg 
egyrészt kényelemből, másrészt éppen ezeknél az újdonsá
goknál van a legtöbb probléma a fordítással. Nagyon sok 
fogalomnak még nem született meg a magyar megfelelője, 
így egy fordítás esetleg érthetetlen lenne (ez nem jelenti 
azt, hogy helyesnek tartom a szaknyelv elangolosodását).

Simon S pitz (CGG Americas Inc.):
Upscale from reservoir to seismic data 

Kees W a pena ar  (Delft University of Technology):
Ocean bottom processing

Gerard Herm an  (Delft University of Technology): 
Upscaling
Near surface problems 

Geoff King  (Western Atlas International):
Integration of data sets with different geometries 

Harald N ordberg  (Norsk Hydro A. S.):
Multicomponent data from P sections 

László Verő (Eötvös Loránd Geofizikai Intézet):
2D inversion in MT 
Sharp boundary inversion 

Peter H ubra l  (University o f Karlsruhe):
Alternative to pre- and poststack inversion 

Markku Peltoniemi (Helsinki University of Technology): 
Wavelets in potential field methods 
Magnetic signatures of sedimentary structures 

G. W illiams (Digicon):
Impact of processing geometry on processing algorithms 
Using multiple information instead of rejecting it 

Laurence N icoletis (IFP):
4C processing
Amplitude with angle after migration 

Bjorn URSIN (Norwegian University of Science & Tech
nology):
Seismic and EM attenuation mechanisms 
Seismic reservoir engineering 

Fabio Rocca  (University o f Milan):
Seismic while drilling 
New sensor technologies 

Eugenio Loinger (ENI S. p. A.):
Complex multiples reduction 
OBC processing 

Yoram Shoham  (Shell):
Role of geophysics in the intelligent oilfield 
Application of portfolio management for risk reduction.

Az hogy mindebből mi valósul meg, a javaslaton kívül 
még sok mindentől függ. A lényeg talán nem is ez. Ez a 
lista akár kutatási ötleteket is adhat, milyen kutatási témá
val érdemes foglalkozni. Nem ad ugyan teljes áttekintést az

európai geofizikáról, de a nevekből és a javaslatokból kide
rül, Európa neves geofizikusai — természetesen nem ma
gamra gondolok — mivel foglalkoznak. Az ugyanis egy
értelműen kiderült, mindenki a saját kutatási területét tar
totta fontosnak, azt javasolta. Azt azért még el kell monda
nom, hogy a javaslatok között voltak átfedések, így szava
zás előtt egyeseket összevontunk, ugyanakkor új ötletek is 
felmerültek, például Integration between 4D and ground 
flow properties; EAGE: 50 years back, 10 in the future; 
Storage of C 02; Management of reservoir uncertainties; 
Seismic attributes for prestack and 4C; Deep water explo
ration; 3D AVO cases. A Bizottság összetételének azért 
van jelentősége, mert — mint már említettem — döntéseit 
demokratikus módon hozza. A szavazáskor az én javasla
tom volt az első nem-szeizmikus téma és amikor a megelő- 
zőekre adott 5-7 szavazat után én voltam az egyedüli, aki 
magasba emelte kezét, a tagokból önkénytelenül is kitört a 
nevetés (mindenki három témára szavazhatott). Tévedés ne 
essék, egyáltalán nem bántó szándékkal.

Ha már a nevetésnél tartunk, hadd említsek meg egy 
másik, nevetést kiváltó esetet is. Az SEG Kutatási Bizott
sága szintén összeállított egy ilyen listát. Ez hetvennél is 
több címet tartalmaz, azt hiszem, lehívható a honlapról is 
(http://seg.org/research). Az egyik cím így hangzik: impact 
of global warming on pet industry (a pet jelentése az 
Országh-féle szótár szerint: dédelgetett háziállat, öleb, 
szelídített madár, bárányka). Miután szóba került, hogy 
esetleg az SEG javaslatairól is szavazunk, valaki meg is 
kérdezte, hogy ez komoly javaslat? A javaslat komoly volt, 
csak azt kellett észrevenni, hogy a címek erősen rövidített 
formában jelentek meg, volt például ilyen is: procng & 
imgg convtd waves. így aztán világos, hogy a pet itt a 
petroleum rövidítése és nem a díszállattenyésztésre utal.

És most már valóban ennek a hosszúra nyúlt beszámo
lónak befejezéséül egy akár hivatalosnak is tekinthető ké
rés, amit — mivel határidő nincs egyelőre — a lap hosszú 
átfutási ideje miatt sem évül el. Azt, amit a Hollandiában írt 
első részben még mint magánkezdeményezést említettem, 
azaz feladatomnak érzem a magyar jelenlét fenntartását az 
EAGE vezetésében, hivatalos felkérésként is megkaptam. 
Keresnem kell valakit, aki akár velem együtt, ha tag mara
dok, akár egyedül, képviselni fogja Közép-, esetleg Kelet- 
Európát, kivéve Oroszországot, a Kutatási Bizottságban. 
Úgy gondolom, hogy ha tag maradok, helyesebb lenne egy 
nem magyar EAGE-tagot javasolni, ha viszont nem, akkor 
csak magyar jöhet szóba. Ehhez kérek segítséget akár ön
ként jelentkező személyében, akár javaslatként, kit lehetne 
esetleg rábeszélni ilyen szerepvállalásra, mindannyiunk 
érdekében.
De Bilt-Budapest, 1999. október
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