
BESZÁMOLÓ
az EAEG Council 1992 májusi és júniusi üléseiről

Az EAEG Council az éves kongresszus előtt má
jus 31-én Párizsban a Kongresszusi Palota épületé
ben ült össze. A következő főbb program pontokat 
tárgyalta:

1. Az ülés elején bemutatták Eric Bomkamp-ot, 
aki majd Evert van der Gaag “business manager”-t 
— szervező titkárt — fogja követni az egyesület 
adminisztrációjának élén. Ezután bemutatkoztak az 
újonan megválasztott egyesületi tisztségviselők,
J.-C. Grosset (francia), az új titkár-pénztáros és G. 
Angeleri (olasz), egy új vezetőségi tag.

2. A megbeszélések központi témája ezután ter
mészetesen a küszöbön álló kongresszus és kiállítás 
volt, amit a helyi szervező bizottságnak a dolgok 
állásáról adott részletes beszámolója vezetett be.

Ebből így utólag talán csak az érdekes, hogy 100- 
zal több előadást jelentettek be mint 1991-ben Firen
zében és a szakmai programfelelős nem volt az abszt
raktok minőségével megelégedve, ezért a jövőben 
erre sokkal szigorúbb előírásokat vezetnek be.

3. A kongresszus után az SEG/EAEG közös “re- 
seach workshop”-jai (magyarul: kutatói műhely, ami 
egy-egy szűkebb témáról tartott kisebb konferencia) 
következtek.

1992-ben ilyet az USA-ban a montanai Big Sky- 
ban rendeznek, erről külön beszámolunk. Az 1994-es 
Európában lesz, de ezt részleteiben csak az őszi SEG 
kongresszusra kell körvonalazni.

4. Áttekintették az éves kongresszusok helyzetét, 
ennek keretében:

— beszámoltak az 1991-es firenzei kongresszus 
végleges pénzügyi elszámolásáról,

— beszámoltak
az 1993-as stavangeri 
az 1994-es bécsi 
az 1995-ös glasgowi
az 1996-os amsterdami kongresszusok szerve
zésének állásáról,

— megvitatták az 1997-es kongresszus lehetsé
ges helyét, — ennek legfőbb esélyese pillanat
nyilag Genf,

— számbavették a további lehetséges helyszíne
ket, ezek Isztambul és München.

5. J.-P. HENRIÉT elnök ismertette a PACE (Prog
ramm for Association and Cooperation in Expolora- 
tion) alapítvány tervezetét, amit elsősorban arra 
szánnak, hogy anyagilag is támogassák a kelet-euró
pai geofizikusoknak az EAEG-hez való csatlakozá
sát.

A továbbiakban megtárgyalták még a lapok hely
zetét, az egyesület pénzügyeit, a tagfelvételi kérel
meket, a kongresszuson leosztásra kerülő emlékér
mek díjazottjait, a más egyesületekkel való együtt
működés kérdéseit és az egyesület adminisztrációjá
nak gondjait.

* * *

A kongresszus után június 5-én ült össze mégegy- 
szer a Council.

Bevezetésként J. J. NOOTEBOOM megköszönve el
ődje kitűnő munkáját átvette az elnökséget.

A legfontosabb téma itt is az éppen lezajlott kong
resszus és kiállítás értékelése volt. Ebből talán annyit 
érdemes megemlíteni, hogy az összes résztvevők 
száma 4670 volt, és hogy a több mint 400 előadásból 
mindössze 7-et mondtak le határidőn túl, ami igen 
figyelemreméltó fegyelemre utal.

Az egyesület szabvány belső ügyein túl, amelyek
nek a tárgyalása nagyjából a május 30-i ülés témáit 
követte, még egy érdekes kérdés volt napirenden. Az 
EAEG vezetősége korábban sérelmezte, hogy az 
SEG vezetése az 1992-es moszkvai SEG kong
resszus után, 1993-ban, egy hasonló rendezvényt 
kíván szervezni Londonban. Ez az EAEG felségvi
zeire történő nyílt behajózást jelentette volna.

Az EAEG elnökségének azonban több tárgyalás 
során, amelyeken először az SEG felajánlotta az 
EAEG-nek, hogy legyen az SEG európai területi 
szervezete, sikerült az SEG vezetőivel elismertetni 
az EAEG Európával kapcsolatos jogait és az SEG 
elállt a londoni rendezvény tervétől.

Bodoky Tamás
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