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Egy egyesület megalapítása viszonylag egyszerű, a tag
ság is összejön, sőt állandósul. A kezdeti lendület után 
azonban egyre nehezebb a tagságot aktivizálni, olyan prog
ramokat nyújtani részükre, amelyekre „vevők” lesznek, 
azaz szívesen részt is vesznek rajta.

Ilyen gondokkal néz szembe az MGE éppúgy, mint az 
EAGE. Amióta többet járunk az EAGE konferenciáira, sőt 
a vezetőségben is néhányan megbízatást kaptak, még köze
lebbről látjuk, hogy nincs új a nap alatt, lehet, hogy a lépté
kek mások, de a gondok nagyon hasonlóak.

Azt tapasztaljuk, hogy az EAGE az utóbbi 10 év során 
folyamatosan átalakul, és újabb és újabb szervezeti és mű
ködési ötletekkel jön elő. Az EAGE méreteiben az egyes 
országok körülbelül ugyanazt a szerepet töltik be, mint 
nálunk a területi csoportok. A központi vezetés nemigen 
tud beleszólni a különböző országok szakmai életébe, 
ugyanakkor szeretne minél több ember részére szolgáltatni, 
és minél több embert beszervezni a csapatába. Erre találták 
ki a helyi EAGE-csoportokat.

Másik gondjuk a szakma — a geofizika szakma — sok
oldalúsága, sokrétűsége. A geofizikusok által megoldandó 
feladatok átnyúlnak más szakterületekre is. Az EAGE 
elnöksége felismerte, hogy az olajiparban érdekelt kollégá
kat akkor tudjuk az egyesület keretén belül tartani, ha a 
témáink közé fel veszzük az olajipari kérdéseket, és inkább 
a többi szakterület számára is érdekes programot nyújtunk, 
így jött létre az EAGE-n belül a jelenlegi felállás, hogy 
„Near Surface Geoscience Division” (Felszínközeli föld- 
tudományi) és „Oil & Gas Geoscience Division” (Kőolaj és 
földgáz földtudományi divízió) alakult, ez utóbbiba be
fogadva az össze olajipari témát is.

Magyarországon hasonló a helyzet, az MGE a szénhid
rogén szakosztály megalapításával igyekezett a társterüle
tek szakembereinek érdeklődését felkelteni a geofizika 
iránt. Sajnos, néhány sikeres előadói nap után a kezdeti 
lelkesedés hamar elmúlt. Azóta az egyesület a többnyire 
csak névleg létező szakosztályokat megszüntette, kivétel
ként megmaradt az SPWLA Budapest Chapter.

Látva az EAGE törekvéseit és azt, hogy az EAGE ma
gyar tagjai közt számos MÓL- és GES-kolléga található, 
úgy gondoltuk, hogy megkíséreljük ezeket a kollégákat 
helyi szinten is összeismertetni — már csak azért is, hogy 
lehetőségünk legyen itthon is találkozni, a közös feladatok 
megbeszélése érdekében ne kelljen Madridba, Párizsba, de 
még Bécsbe se kiutazni.

Az EAGE-től megkaptuk a legfontosabb tudnivalókat 
a követelményekről, kötelességekről és a várható elő
nyökről.

Követelmények és kötelességek:

— Nem szükséges a csoportot bejegyeztetni, azaz önálló 
jogi személyiségű helyi egyesületet alapítani.

— A helyi csoportnak elnököt kell választania. Ajánlott, 
hogy legyen később alelnök és titkár is, valamint fel
ügyelő bizottság, amennyiben a csoport az önálló 
státuszt is meg akarja szerezni. Az elnök a helyi csoport 
hivatalos képviselője. A titkár intézi az adminisztratív 
ügyeket.

— Ajánlott, hogy a helyi csoport részeként működjön egy 
diák szekció is.

— A diák szekciónak legyen elnöke vagy összekötője.
— A helyi csoport és a diák szekció megválasztott elnöké

nek nevét és címét közzéteszik az EAGE Évkönyvében.
— A helyi csoportnak hivatalos postacímmel kell rendel

keznie, illetve ha önálló jogi személyiségű a csoport, 
akkor a székhely címét kell megadni.

— A helyi csoport adminisztrálja tevékenységét, tag
nyilvántartást vezet, és önállóság esetén könyvelést is 
vezet.

— A helyi csoport támogatja és hirdeti az EAGE-tagsággal 
járó előnyöket, és az EAGE tevékenységét is a saját kör
zetében.

— A helyi csoport körzetében évente legalább két találko
zót szervez, vagy közreműködik a szervezésben, hirdeti 
és támogatja az EAGE tevékenységeit.

— Ajánlott, hogy a helyi csoport saját honlapot készítsen, 
amely kapcsolódik az EAGE központi honlapjára is.

— Ha önálló jogi személyiségként kíván működni a helyi 
csoport, akkor el kell készítenie az alapszabályát, a helyi 
csoportok alapszabályának általános kereteit igény ese
tén az EAGE rendelkezésre bocsátja, ezt lehet a helyi 
körülményekhez igazítani.

A helyi csoportoknak az EAGE által biztosított előnyök

— Az EAGE a helyi csoport részére évente legalább egy 
előadót biztosít egy rövid tanfolyam vagy műhelytalál
kozó tartásához.

— Az EAGE a helyi csoportnak lehetőséget ad arra, hogy a 
First Breakben közzétehesse információit, és hirdethesse 
a helyi csoport földtudományokkal kapcsolatos tevé
kenységét.

— Az EAGE a helyi csoport képviselőinek részvételével 
évente egyszer (valószínűleg az éves konferencia idején) 
találkozót szervez, annak érdekében, hogy a tapasztala
taikat megoszthassák egymással.

— Az EAGE támogatja a helyi csoportot azzal, hogy éven
te maximum 10 diák tagnak támogatja a tagsági díját, a 
következő feltételekkel:
-  egy diákot az EAGE maximum két évig támogat
-  a diák még nem tagja az EAGE-nek és nem is volt 

soha tagja
-  a helyi csoport diák-tagságra vonatkozó támogatási 

igényét mindig az aktív tagság évének megkezdése 
előtti évben november 1. előtt a Business Office-hoz 
kell megküldeni.

Ezek után márciusban megalakítottuk az MGE-ben az 
EAGE Local Chaptert, azaz a magyar EAGE-csoportot. Az 
EAGE elnöksége jóváhagyta, és Madridban O. Dubrule 
úrral, az EGAE elnökével közösen ünnepélyesen aláírtuk 
az erről szóló megállapodást. A csoport megalapításával azt 
szeretnénk elérni, hogy az EAGE-nek azon tagjai, akik a 
geofizikát távolabbról ismerik csak, közelebbről kapcsolat
ba kerüljenek a mi eredményeinkkel, megismerjék a mun
kánkat.

A Magyar EAGE-csoport eddig két előadóülést szerve
zett: az egyik vendégünk Helbig professzor volt Német-
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országból — sajnos, az érdeklődés elég lanyha volt. A 
második rendezvényünk már 29 résztvevőt vonzott, szep
tember 15-én a madridi előadásokat adták elő a kollégák. A 
sikeren felbuzdulva úgy határoztunk, hogy az EEGS, sőt 
más külföldi konferenciák magyar előadóinak is felajánljuk 
a lehetőséget az előadás itthoni bemutatására. Egyrészt 
azért, mert véleményünk szerint a hasznos és érdekes ötle
teket, gondolatokat és új eredményeket joguk van a magyar 
kollégáknak is megismerni, másrészt azért is, hogy a ma
gyar kollégák hozzászólhassanak a témához, és a közvetlen 
ismeretség talán az őszintébb kritikát is felszínre hozza. A 
magyar földtani viszonyok ismeretében a magyar kollégák 
jobban hozzá tudnak szólni az adott témához, hasznosabb 
észrevételeik, javaslataik lehetnek. Végül, de nem utolsó
sorban az ilyen alkalmak során lehetőséget teremtünk arra, 
hogy a magyar szakemberek gyakrabban találkozzanak 
egymással az év során — hiszen a megritkult vándorgyűlé
sek miatt sokszor csak külföldön van lehetőség a személyes 
beszélgetésre.

(Zárójelben megjegyezném azonban, hogy még jobb 
ötletnek tartanánk, ha az előadások sorrendje fordított

lenne, azaz először itthon adnák elő a szerzők az új ötlete
iket, és a magyar kollégák észrevételei, jobbító javaslati 
után vinnék csak a külföldi közönség elé. De ismerve a 
kollégák időbeosztását, azt, hogy az előadások mindig az 
utolsó pillanatban készülnek el, ezt az ötletet egyelőre 
nem látjuk megvalósíthatónak.)

Sajnos, semmi sem tökéletes, így az EAGE tagnyilván
tartása sem az. Mint kiderült, a listájukon nem szerepel 
minden magyar EAGE-tag. Ezért kérem a tisztelt tagtársa
kat, hogy jelezzék, ha tudomásuk van róla, hogy EAGE-tag 
nem kapott meghívót az alakuló ülésre, és csatlakoznának 
szívesen az EAGE magyar csoporthoz.

A helyi csoportok nem szednek külön tagdíjat, minden 
EAGE-tag tagja lehet automatikusan.

A magyar EAGE-csoport tudományos titkára LŐRINCZ 
Katalin, titkára Kakas Kristóf, elnöke jelen írás szerzője. 
A csoport működésével kapcsolatos minden ötletet, javas
latot szívesen fogadunk és várjuk a magyar EAGE-tagok 
jelentkezését.

H egybíró Zsuzsanna
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