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AZ EAGE GEOFIZIKAI RÉSZLEGE VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE

A másfél napos ülésre november 27—28-án került 
sor Zeistben (Hollandia), az EAGE hivatalában. Az 
ülésen részt vett Markku PELTONIEMI elnök (finn), 
Dominique CHAPELLIER alelnök (svájci), Derek 
M a r c h  (angol), aki a kiadványokért, Pavel MISEK 
(cseh), aki a pénzügyekért és VERŐ László, aki a 
konferencia program összeállításáért felelős. Gian 
Piero ANGELERI (olasz) alelnök kimentését kérte.

A napirend a következő volt:

1. Megnyitás
2. Új tisztségviselők 1997-98-ra

2.1. Alelnök
2.2. A kiadványokért felelős személy

3. A Geofizikai Részleg tevékenysége 1997-ben 
és utána

3.1. Konferenciák, szimpóziumok és egyebek
- MT szimpózium Budapesten, 1997. ok

tóber
- Szimpózium Moszkvában, az SEG-vel 

közösen, 1997. szeptember 15— 18.
- Geofizikai szimpózium Albániában,

1997. május 5—7.
- Közös rendezvény az SEG-vel Isztambul

ban, 1997. július 7— 10.
- Szentpétervári bányageofízikai szimpó

zium, 1998. június 22—25.
- GEOTEX konferencia Bukarestben,

1998. augusztus—szeptember
- Krakkói kelet-nyugat találkozó, 1998. 

szeptember 14— 17.
- EAGE Geofizikai Részleg téli szimpózi

uma, 1998
3.2. Projektjavaslatok

- Az EK elektromágneses kompatibilitási 
előírása

- A Geophysical Prospecting CD-ROM 
változata

- Az EAGE WWW honlapjának karban
tartása

- Egyéb projektjavaslatok
3.3. Egyéb tevékenységek
3.4. Költségvetés javaslat

4. Szakmai programok, EAGE-konferenciák, 
helyzetjelentés

4.1. Genf, 1997
4.2. Lipcse, 1998
4.3. Helsinki, 1999

5. Beszámolók konferenciákról
5.1. Balkáni geofizikai konferencia, 1996. 
szeptember 23—27.
5.2. Velencei EAGE téli szimpózium, 1996. 
október 27—30.
5.3. Az SEG denveri konferenciája, 1996. 
november 10—15.

6. Az EAGE Elnökségének határozatai és tenni
valók

6.1. Munkamegbeszélés Karlsruheban, 1997. 
február 3—5.
6.2. Az EAGE és az SEG jövőbeni együtt
működése
6.3. Tanfolyamok és az évi konferenciák
6.4. A kitüntetések odaítélésének szempontjai

7. Egyéb ügyek
Tisztában vagyok azzal, hogy kevés unalmasabb 

dolog van egy napirendnél, főként ha az ott elhang
zottakról nem illik részletesebben beszélni. Egyszer 
azonban talán érdemes megismerkedni azzal széle
sebb körben is, hogyan működik egy nagy nemzet
közi szervezet, milyen kérdéseket tárgyal meg, mi
ben kell döntenie, vagy legalábbis javaslatot tennie 
az Elnökségnek. Néhány általános érvényű követ
keztetést is le lehet azonban vonni:

• nem könnyű feladat tisztségviselőket találni, 
hiába az egész Európára kiterjedő tagság (tiszt
ségviselőként elsősorban európai tagok jöhetnek 
szóba);

• igen nehéz megfelelő időpontot találni egy-egy 
rendezvény számára. Az EAGE május-júniusi 
és az SEG novemberi konferenciája a két biztos
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pont, minden más rendezvényt ehhez kell iga
zítani. 1997-ben a moszkvai szimpózium rész
ben ütközni fog a torontoi Exploration ‘97-tel;

• bonyolult feladat az SEG-vel közösen támogatni 
egy rendezvényt. Hiába áll rendelkezésre a hír
közlés minden eszköze, célszerűbbnek látszik a 
feladatokat előre megosztani;

• a kelet-európai országokban rendezett nemzeti 
vagy nemzetközi találkozókhoz sokszor irreáli
san nagy támogatást szeretnének kapni a szer
vezők, ugyanakkor nem világos, mennyiben se

gítik ezek az események az európai szervezet 
céljainak megvalósítását.

Az EAGE mindkét részlege számára a következő 
fontos esemény a februári munkaülés lesz, amikor 
megtörténik a genfi konferenciára beküldött elő
adásokból az elfogadhatók kiválogatása, majd a 
program összeállítása. A novemberi ülés következ
ményeiről az EAGE-tagok, a februári döntésekről 
pedig az érdekeltek, az előadást beküldők fognak 
értesülni.

Verő László
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