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EAGE,  Barcelona’10
„A New Spring for Geoscience”

Ez volt a szlogenje az EAGE 72., idei éves kiállításának és 
konferenciájának Barcelonában. Persze egy szlogen legyen 
is sokat sejtető, becsalogató, hogy az eseményre minél több 
résztvevőt vonzzon, mindemellett résztvevők a legritkább 
esetben vesznek részt az EAGE (European Association of 
Geoscientists & Engineers) konferenciáján a jól megválasz-
tott szlogen miatt.  Akkor miért? Nos, a kiállítók esetében 
kézenfekvő, hogy termékeiket árulják. Az előadással sze-
replőknek is többnyire céljuk van tudományos eredményeik 
bemutatásával még akkor is, ha a közvetlen kereskedelmi 
célzatú fi gyelemfelkeltés nem megengedett. Az ötezres 
 létszámú konferencián sokan vannak, akik „csak” a work-
shopokat és az előadásokat látogatják, és kétségtelen, az 
EAGE-nek nagy szerepe van abban, hogy a résztvevők szá-

mára lehetővé teszi az elmúlt év szakmai újdonságainak, 
akár piaci információinak is az „upgrade-elését”. Szándéko-
san írtam angolul, mert ez így nemcsak egyszerűen megújí-
tást jelent, hanem az újnak az előzőhöz viszonyított minősé-
gileg jobbra fordulását is. Az EAGE teljes taglétszáma je-
lenleg kb. 15 ezer fő. Kis elhanyagolással tehát majdnem 
minden harmadik EAGE egyesületi tag elment az idén a 
katalán fővárosba.

A diákok továbbra is megbecsült tagjai az európai egye-
sületnek. Ha elfogadott előadással mentek, regisztrációjukat 
és egyéb költségeiket az EAGE állta. Nekik munkaközvetí-
tő irodákat, diákprogramokat és külön a részükre szervezett 
szekciókat szerveztek, ahol tudományos eredményeiket be-
mutathatták. Kelevitz Krisztina PhD-hallgatónak (ELTE, 
Budapest) köszönhetően az idén is volt legalább egy hazai 
előadónk az EAGE éves konferenciáján.

„Minél jobban, sokoldalúbban szolgálni a folyamatosan 
növekvő, a geotudományok bármely területéhez tartozó tag-
ságot!” – ez az EAGE folyamatos szlogenje az utóbbi évek-
ben. Ezért az EAGE-nek nemcsak tagsága, hanem tagegye-
sületei és egyfajta, a tagság felé kinyújtott kezei ún. „Local 
Chapter”-ei is vannak, amelyek révén több szolgáltatást 
képes nyújtani az EAGE. A Magyar Geofi zikusok Egyesü-
lete (MGE) 1996-ban vált tagegyesületté, amely tagsági vi-
szonyt megújítandó, a két fél egy dokumentumot írt alá Bar-
celonában.

Az MGE köztudottan a jövő év októberében szervezi a 
nemzetközi Balkán Geofi zikai Konferenciát (BGS), ame-
lyet az EAGE és amerikai rokonszervezete, az SEG (Soci-
ety of Exploration Geophysicists) is támogat. Barcelonában 
sor került a támogatás feltételeinek megbeszélésére mindkét 
leendő partnerünkkel.

Kelevitz Krisztina előadást tart

A leköszönő és az új elnök az EAGE tisztségviselőinek kísére-
tében meglátogatta egyesületünk standját
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fel külföldön a komputertomográf- és micro-CT-mag vizs-
gálatok és szimulációs mérési szolgáltatások területén. Az 
idei kiállítási anyagukban jelentős hangsúllyal szerepelt a 
Simsim rezervoár szimulációs szoftver és a 2006-os norvég 
alapok fi nanszírozta nyertes pályázatuk anyaga, amely egy 
többléptékű folyadékáramlás-modellező rendszer kidolgo-
zását tartalmazza repedéses kőzetekben a geotermális ener-
gia kinyeréséhez.

Jövőre újra találkozhatunk: EAGE 2011-ben, Bécsben! 
Reméljük, többünknek lesz lehetősége ide eljutni, mint volt 
az idén.

Törös Endre

A Central Geo kiállításai az EAGE történetében

Kínából is érdeklődnek a jövő évi BGS konferencia iránt

Egyesületünk standja az idén egy kicsit a BGS-t hirdető 
standdá vált, a konferencia „megszokott” magyar vonatko-
zású kiállítói helyett pedig szerencsére újakat is látunk mos-
tanában. Földes Tamás, a szolnoki székhelyű Centrál Geo 
Kft. igazgatója írja önmagukról. A Kft. már negyedik alka-
lommal vesz részt folyamatosan a rendezvényen. A cég 
2003-ban alakult a szénhidrogén ipari geodézia és rekultivá-
ciós szakértői szolgáltatások ellátására. Tevékenységét 
megalakulása óta folyamatosan bővíti a geomérnöki inno-
vatív szolgáltatások és a geotermikus kutatás területén. A 
Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Intézetével közösen lép 

Barcelona, ahol a villamos is füvön jár


