
4. 5 INTERPEX ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS

Verő László

Az utóbbi években a geofizika minden ágában megnőtt a számítógépes 
programok szerepe. A nagy kapacitású, IBM kompatibilis személyi számítógépek 
és a hozzájuk kapcsolt perifériák világszerte elterjedtek, így lehetővé vált ugyan
azon geofizikai feldolgozó, értelmező és megjelenítő programok használata szá
mos országban és intézménynél, esetleg még különösebb szakmai tapasztalat 
nélkül is. Valójában a számítógépes feldolgozás és értelmezés inkább csak segéd
eszköz, nem nélkülözhető a szakértelem, de a magas színvonalú grafikus megje
lenítés mindenképpen fontos. Ezt a fejlődési irányt felismerve az ELGI 1990-ben 
ügynöki szerződést kötött az INTERPEX-szel (elnöke Charles H. Stoyer, székhe
lye Golden, Colorado, USA) az amerikai cég geoelektromos, elektromágneses, 
mágneses és gravitációs, szeizmikus, hidrogeológiai és általános grafikai prog
ramjainak forgalmazására. A szerződés szerint elsősorban Közép- és Kelet-Eu- 
rópában fejt ki az ELGI marketing tevékenységet. Az első üzletkötésre még 
1990-ben sor került, és az ELGI maga is használja az INTERPEX programokat.
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4. 5 INTERPEX AGENT CONTRACT

László Verő

In recent years, the role of computer programs has increased in every section 
of geophysics. The large capacity IBM compatible personal computers and joined 
peripherals have spread all over the world, which allows the same geophysical 
processing, interpretation and visualization programmes to be used in many 
countries and institutions maybe without special professional experience. Actu
ally, the computerized data processing and interpretation act rather as a help only. 
It is special knowledge that is indispensable, but the high level graphic visualiza
tion is important as well. Recognizing this trend ELGI entered into an agency 
agreement with INTERPEX (Golden, Colorado, USA; president: Charles M. 
Stoyer) in 1990 in order to distribute its geoelectric, electromagnetic, magnetic 
and gravity, seismic, hydrogeologic and general graphic programmes. On the basis 
of the contract ELGI carries out marketing activity first of all in Central and 
Eastern Europe. The first transaction was realized in 1990, and ELGI itself utilizes 
INTERPEX programmes as well.
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