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EAGE 

71. EAGE KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS — AMSTERDAM 
Aki azt hiszi, hogy az EAGE konferencia egyik évben 

ugyanolyan, mint a másikban ezért nem is érdemes vele a 
Magyar Geofizikában foglalkozni, az az Amsterdamban, 
2009. június 8–11.-e között a RAI kongresszusi központ-
ban látottak alapján bizonyára más véleményen van. Rá-
segített erre egy kicsit az a bizonytalan gazdasági háttér is, 
amelyben jelenleg is élünk és amely az EAGE-nek hátteret 
adó, stabilnak látszó iparágat is láthatóan megtorpanásra 
kényszerítette még ha egy kis időre is. Bár kiállítótérben és 
kiállítókban nem volt hiány, a regisztrált látogatók száma 
idén 4775 fő volt, kb. ezer fővel kevesebb, mint az előző 
évben Rómában és másfél ezerrel, mint az eddigi legtöbb 
látogatót vonzó 2007-es londoni konferencián volt. 

Érezték ezt a szervezők is, mert a konferencia szlogen-
jének a „balancing global resources” mondatot választot-
ták, amely jól kifejezi az alkalmazott geotudományok je-
lenlegi helyzetében is érezhető bizonytalanságot a fosszilis 
és a megújuló energiák felhasználásának mértékében, a 
klímaváltozásból és az egyéb, a jelenünket foglalkoztató 
szakemberek ezen kérdésekről sokszor egymásnak homlok-
egyenest eltérő véleményét. 

Ha a jelen globális problémáinak megoldásában nem is 
sikerült áttörést elérni, a konferencia kimondatlanul is a 

jövőre, a jövőt képviselő ifjúságra koncentrált. A szokásos 
kiállítás és előadások látogatásán kívül a diákok próbainter-
jún vehettek részt a job centerben, a szervezők külön foga-
dást szerveztek nekik, hogy találkozzanak jövendőbeli 
munkahelyük vezető képviselőivel és nem maradtak el az 
immár hagyományos diákvetélkedők, táncos mulatságok 
sem. Elsősorban az EAGE most formálódó magyarországi 
ifjúsági Local Chapter leendő tagjainak figyelmébe aján-
lom, hogy sajnos, a diákok között nem láttunk magyar 
egyetemistát, pedig sikeres pályázat esetén az ő költségei-
ket is fizette volna az EAGE. 

A Magyar Geofizikusok Egyesületének standja egyfajta 
híd szerepet tölt be ezeken a konferenciákon, hiszen ha-
gyományosan a hazai kutatók, vagy kutatások iránt érdek-
lődők találkozó helye. A személyes kapcsolatok szakmai 
kapcsolatokon túli fontosságát mi sem mutatja jobban, 
minthogy az Ausztrál Geofizikusok Egyesületének egyik 
vezető tisztségviselője, aki mellesleg japán származású, 
velünk szóba elegyedve, édesapjának és magyar rabtársá-
nak orosz hadifogságban kialakult, egy életre szóló barát-
ságának történetét is elmesélte. Az 2009-es Eötvös Loránd 
díjat Pierre Gouédard és szerzőtársai nyerték a Geophysical 
Prospectingben megjelent cikkükért. 

 

Amszterdami idill 
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Az egyesületünk standját látogató vendégek, balról jobbra: Phil CRISTIE leköszönő EAGE elnök, a szerbiai geofzikusokat képviselő 
csinos szomszéd, Mahmoud ABDULBAQI, a konferencia végével az új EAGE elnök, HEGYBÍRÓ Zsuzsanna az EAGE vezető tisztségvise-

lője és az EAGE titkárságát képviselő Marcel VAN  LOON 

Jómagam nem tudom megítélni, hogy a 71. EAGE, az 
utóbbi években az SPE EUROPEC-el közösen szervezett 
konferencia milyen szakmai újdonságokat hozott az olaj-
ipari kutatásokban. Jó volt ugyanakkor látni, hogy az 
EAGE utóbbi évek erőfeszítéseinek eredményeként az 
olajipari és a sekélygeofizikával foglakozó szakemberek 
egyre több közös témát találtak maguknak. Határozottan 
ezt mutatta a számos sok rendezvény közül a felületi hul-
lámok analízisével foglalkozó workshop és az egyébként 
hagyományosan „near surface” szekciók látogatottsága. 

Kell néhány szót ejteni a városról is. A konferencia köz-

pont helyszíne és a rendezvények jól illeszkedtek a mindig 
nyüzsgő, de jól szervezett, hangulatos amszterdami városi 
környezetbe. A gála vacsora egy kis időutazás volt a múlt-
ba: egy tradícióit megtartó, egykoron Finnországból impor-
tált hajóépítő gyárban rendezték meg. 

Az EAGE nagyrendezvénye 2010-ben Barcelonában 
lesz, az EAGE Near Surface Division konferenciája pedig 
az ez évi dublini után jövőre Zürichben. 

A konferenciáról további részleteket a First Break júliusi 
számában találunk. 

Törös Endre 

 
Az AGS standja Amszterdamban és képviselője MOLNÁR Imre 

 

Kerékpárverseny diákoknak a terepasztalon 

 

Táncmulatság az egyetemisták fogadásán, ahol az új elnök is táncolt 


