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A szokásoknak megfelelően az EAGE „egyesü
leti élete” jórészt a genfi konferencia idejére össz
pontosult, naponta legalább egy, de inkább két ese
ménnyel és mindez már a megnyitást megelőző 
szombaton kezdődött. A helyszín mindenképpen 
említést érdemel. Az előadásoknak és a kiállításnak 
otthont adó modern konferencia központ közvetlen 
közelében áll az a XIX. század első harmadában 
épített Villa Sarasin, amelynek egyik szobájában 
üléseztek a Geofizikai Szakosztály különböző bi
zottságai. Az ilyen célokra átalakított valamikori 
lakóház kellemes változatosságot jelentett a minden 
egyéni vonást nélkülöző, a világ bármely nagyváro
sába beilleszthető üveg-fém-beton épület után.

Május 24-én, szombaton a Geofizikai Szakosz
tály Végrehajtó Bizottsága ülésezett. Egyszer talán 
érdemes felsorolni ennek tagjait: a Szakosztály 
elnöke (Markku Peltoniemi), az előző és a jöven
dő elnök (Gian Piero ANGELERI és Dominique 
Chapellier), a pénzügyekért felelős Pavel MISEK, 
a Geophysical Prospecting szerkesztője, Derek 
March és e sorok szerzője, a szakmai programok 
felelőse. Részt vett az ülésen Roland MARSCHALL, 
az új alelnök és egy rövid ideig Erik BORNKAMP is, 
az EAGE hivatalának vezetője (mindig bajban va
gyok, ha a bizottságok vagy tisztségek nevét ma
gyarra kell fordítanom, mert ha valóban fordítok, 
nagyon furcsa és félreérthető nevek születnek, ha 
viszont Egyesületünk hasonló feladatot ellátó sze
mélyét vagy bizottságát említem, hamisítok). A sok 
megtárgyalt téma közül csak azokat említem, ame
lyek előbb-utóbb számunkra is fontosak lesznek, 
vagy ötleteket adhatnak az EAGE munkájába való 
bekapcsolódáshoz.

Az 1999-es helsinki konferenciára már négy ol
dalas kivonattal kell előadást bejelenteni. A sok érv 
és ellenérv között talán az volt a döntő, hogy ezt a 
kivonatot már elfogadják referált folyóiratban 
megjelent publikációként. A Geophysical 
Prospecting cikkekkel való ellátottsága megfelelő, 
de hiányoznak a First Break profiljába tartozó, azaz 
az EAGE mindkét szakosztálya számára érdekes 
cikkek. Derek March még két évre vállalta a szer

kesztés nehéz munkáját, utódját már keresik, de 
még nem találták meg. Nem zárultak még le az 
EAEG/EAPG egyesüléssel kapcsolatos tennivalók. 
Visszatérő probléma az, hogy most már minden 
tisztségből három kell, egy-egy a két szakosztály
nak és egy egész egyesület szintű. Vonatkozna ez a 
Tanácsadó Bizottságnak nevezhető testületre is, bár, 
mint ez kiderült, igazán egy sincs belőle. A meghá
romszorozódás viszont ahhoz vezetett, hogy — 
mint azt később az EAGE vezetése eldöntötte — tíz 
kitüntetést fognak a jövőben kiosztani, négy-négy 
lesz a szakosztályoké, kettő pedig egyesület szintű. 
Itt merült fel először az az ötlet, hogy a kitüntetések 
jelentős geofizikusok nevét viseljék és a Geofizikai 
Szakosztály javaslata: Conrad SCHLUMBERGER, 
Eötvös, Mintrop és Cagniard.

Este az EAGE Genf egyik legrégibb, így termé
szetesen legelőkelőbb és legdrágább szállodájának 
éttermében vendégül látta a meglehetősen népes 
SEG-delegációt. Korábban járt már néhány ameri
kai ebben az étteremben, közülük egy Bili CLINTON 
nevű levélben is megköszönte a szíves vendéglátást. 
A vacsora csúcspontja kétségkívül az volt, amikor 
az SEG elnöke, Fred HlLTERMAN átadta Jean- 
Claude GROSSET-nak, az EAGE pénztárosának az 
Oscar-díj tökéletes másolatát, a leghatékonyabb 
EAGE-SEG találkozóért. Ez a találkozó 1996 no
vemberében zajlott le Denverben, az SEG- 
konferencia alatt és ekkor védte meg elég kemé
nyen GROSSET az EAGE érdekeit a közös konfe
renciák anyagi terheinek megosztásával kapcsolat
ban (idén két ilyen esemény lesz, Moszkvában és 
Isztambulban). Nem a teljességre törekvés miatt 
csempészek be egy tanulságot a beszámolóba, ha
nem valóban követendőnek tartom az ilyen gya
korlatot. Denverben valódi indulatok csaptak össze 
és dollár-százezrekről volt szó. A vitatkozó felek 
természetesen már ott is békében váltak el, de ezzel 
az ötlettel még a legkisebb tüskét is sikerült kihúz
ni, ami talán bennmaradt nemcsak a vitatkozókban, 
de a hallgatókban is és rövidesen mindenki csak az 
Oscar-díjra fog emlékezni.
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Május 25-én, vasárnap a Geofizikai Szakosztály 
előbb említett Tanácsadó Bizottságának ülése volt a 
program. Ennek tagjai hivatalból a Végrehajtó B i
zottság tagjai, ezen felül négy-öt, lehetőleg földrajzi 
értelemben egész Európát képviselő, tanácsadásra 
alkalmas szem ély. Ez a Bizottság állítólag A m sz
terdamban már m egkísérelt ülést tartani, de tevé
kenységet nem folytatott. A z ülésről most is hiány
zott a lengyel és román tag, így inkább egy kicsit 
kibővített Végrehajtó Bizottság ülésezett ismét. 
N em  csoda, hogy a témák egyrészt magával a Bi
zottsággal és annak feladataival voltak kapcsolato
sak, másrészt hasonlóak voltak az előző napiakhoz. 
Sok szó esett ezen felül a társegyesületekkel (SEG, 
AAPG, EEGS, EGS) való együttműködésről, a 
társult egyesületek szerepéről. Általános volt az a 
vélem ény, hogy a m unkam egbeszélések jelentkezé
si díja nagyon magas, ez lehet a magyarázata a vi
szonylagos sikertelenségnek. Itt hallottam először 
azt, hogy a jövőben minden második évben lehető
leg erős olajiparral rendelkező —  ez majdnem egy
értelmű azzal, hogy északi-tengeri —  országban 
kell rendezni a konferenciát. így az elkövetkező  
évek biztos, illetve valószínű helyszínei:

1998 Lipcse
1999 Helsinki (mindkettő eldöntött tény)
2000 G lasgow (Nagy-Britanniában máshol 

nincs m egfelelő létesítmény)
2001 Amszterdam (az első konferencia 1951- 

ben volt Hágában, de oda már nem lehet 
visszam enni, túl kicsi)

2002 valahol Spanyolországban
2003 O slo (ha addig épül m egfelelő létesít

mény)
2004 Athén vagy Isztambul.
M ájus 26-án, hétfőn, m ég a m egnyitó  előtt a 

Geofizikai Szakosztály Szakmai Program Bizottsá
ga ülésezett (ennek vagyok a vezetője). Miután a 
négy oldalas kivonat elsősorban ennek a bizottság
nak a munkáját fogja befolyásolni, legtöbbet erről 
beszéltünk. Kezdve attól, hogy a bírálók munkája 
legalább a kétszeresére nő, ha számuk változatlan 
marad, egészen addig, hogy a kivonatokat tartalma
zó kötet is kétszeresére duzzad, szám os megoldan
dó feladatot vettünk sorra. Rem élhetőleg sikerül 
idejében elkészíteni azt az útmutatót, amely ahhoz 
is hozzásegít, hogy a kötetek képe egységesebb  
legyen. A z ülésen köszönetét mondtam a Bizottság 
tagjainak és közvetve a bírálóknak is a program 
összeállításához nyújtott segítségükért. Ezt most itt 
megtoldom egy külön köszönettel a magyar bírá
lóknak, akiknek munkáját talán leginkább az dicsé
ri, hogy jó l beleilleszkedtek ebbe az igazán nemzet
közi szakértői csapatba. A z EAGE a puszta szavak
nál többel is kifejezte köszönetét, ugyanis hétfőn

délben ebéden látta vendégül a szekcióelnököket és 
a bírálókat. A bírálók félretették szigorúságukat és 
nem tették szóvá, hogy az elegáns menükártyán 
megadott csirke helyett valami más volt az előétel.

Bár május 27-én, kedden már kezdődött a szak
mai program, nyitva volt a kiállítás, folytatódtak az 
ülések is, a G eofizikai Szakosztály Kitüntetés Oda
ítélő Bizottságának ülésével. Már az is rossz előjel 
volt, hogy a megbízatásának végéhez érkezett elnök 
jócskán késett, de az előkészítetlen m egbeszélés 
még tovább rontotta a hatást. Végül is minden dön
tés eggyel magasabb szintre csúszott, közvetlenül 
ez után az ülés után ugyanis az egyesületi szintű 
bizottság tanácskozott. A korábban már ismertetett 
4+4+2 rendszer itt alakult ki, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a szakosztályok egyik díja egy kiemelkedő  
tevékenységet jutalm azó kitüntetés lesz, a G eofizi
kai Szakosztály megtartja magának a korábban 
alapított Conrad Schlumberger-díjat erre a célra. 
Jutalmazni fogják a Geophysical Prospectingben 
megjelent legjobb cikket, valamint az éves konfe
rencia legjobb szóbeli és poszter előadását. Ennek 
ismeretében a konferencián jelen lévő magyar geo
fizikusok körében már kezdett kialakulni az a véle
mény, hogy a legjobb cikkért járó díjat kellene 
EÖTVÖSről elnevezni és fel kellene ajánlani, hogy 
ebben az esetben adjuk az emlékérmet megtoldva 
az ELGI által tervezett Eötvös-reprint kötettel. Ezt 
azonban csak félhivatalos formában terjesztettük 
elő.

Este volt az Egyetemi Hallgatók Bizottságának 
fogadása. Bár idén is támogatták egy fiatal tagtár
sunk —  TÓTH Tamás —  részvételét, talán jobban ki 
lehetne használni ezt a lehetőséget, és azt is, hogy 
az EAGE anyagilag is támogat kisebb egyetem i 
rendezvényeket. A  szokásos tájékoztatót egyébként 
a Shell Svájcban dolgozó „fejvadásza” tartotta, aki 
részletesen ismertette a Shell szervezeti felépítését 
és a felvételi eljárást. Érdekes volt az a m egjegyzé
se, hogy sok vállalat egy-egy nagyon jól körülhatá
rolt, többnyire éppen megüresedett helyre keres 
minden szempontból m egfelelő embert, a Shell 
viszont „csak úgy” keres embereket és több lehető
séget is felajánl, természetesen ha a jelölt sikeresen  
átment a többlépcsős vizsgáztatáson. A z azért való
színű, hogy az ilyen fajta munkaerő-gazdálkodás a 
Shellnél lényegesen kisebb vállalatok esetében ne
hezen lenne megvalósítható.

Május 28-án, szerdán a két következő konferen
cia —  Lipcse és Helsinki —  Helyi Tanácsadó B i
zottsága ismertette az előkészületek állását. Lipcsé
ben az 1996-ban megnyílt kongresszusi központ 
lesz a helyszín és mind a szakmai program, mind a 
kiállítás, mind az egyéb események a szokásoknak 
m egfelelően fognak alakulni. Helsinkiben a belvá
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roshoz közel felépített vásárközpont ad majd ott
hont a konferenciának és m eglepő módon az előké
születek szakmai része talán már most előrehala
dottabb állapotban van, mint a lipcsei. Ha valakit 
érdekel, mi mindent kell két évvel a rendezvény 
előtt szakmailag előkészíteni, az a finnek által ké
szített anyagot megtekintheti a Titkárságon.

Május 29-e, csütörtök lett volna az az egyetlen  
nap, amikor az előzetes program szerint nem lett 
volna ülés. Természetesen egy 1998. évi franciaor
szági (hollandiai?) közös EAGE/SEG szakmai 
munkamegbeszélés előkészítésére ez az üres nap 
látszott legmegfelelőbbnek. N em  merek vállalkozni 
a Fabio ROCCA által szervezett m unkam egbeszélés 
címének lefordítására: Depth Imaging o f  Reservoir 
Attributes. A részletesebb információ rövidesen  
meg fog jelenni vagy már m eg is jelent az EAGE és 
az SEG lapjaiban, inkább a m egbeszélés utóélete az 
érdekes. A lipcsei konferenciával kapcsolatban 
tervezett munkamegbeszélések egyikének témája a 
szeizm ikus leképzés és inverzió lett volna, így a 
témák kapcsolódtak volna egym áshoz és erre az 
első körlevél is utalt volna. Közben azonban a lip
csei szervezők éppen ezt a munkamegbeszélést 
törölték és helyette a helyszínhez jobban kapcsoló
dó témát, a só mozgásával és az így kialakult csap
dák kutatásával kapcsolatos kérdéseket szeretnék 
megvitatni. Érdekes módon elektronikus levelek  
tucatjai születtek az első körlevéllel, illetve a lipcsei 
m ódosítással kapcsolatban, de ezek nem találkoztak 
össze. Figyelem be véve az érintettek számát ez 
szinte hihetetlen és az is a véletlennek köszönhető, 
hogy egyedül én voltam az, aki mindkettőről tudo
mást szerzett. A  formai m egoldás természetesen az 
lett, hogy a körlevélből kimarad az utalás a másik 
munkamegbeszélésre. Nagyobb baj azonban az, 
hogy —  érzésem szerint —  tisztázatlan szervezési 
feladatok és hatáskörök miatt egy szakmailag indo
kolt és feltehetőleg hasznos, egymásra épülő to
vábbképzési folyamat hiúsult meg.

Csütörtök délután volt a társult egyesületek ta
nácskozása és bemutatkozása, ezen ebben az évben 
csak hallgatóként vettünk részt, a Magyar G eofizi
kusok Egyesülete már tavaly bemutatkozott. Több 
egyesület élt azzal a lehetőséggel, am ivel mi szintén 
tavaly éltünk, hogy poszterekkel is ismertesse tevé
kenységét. A tanácskozás témái közül talán azt 
érdemes kiemelni, hogy az EAGE nem fog létre
hozni regionális hivatalokat, hanem az eddiginél is 
szorosabb kapcsolatot akar kialakítani a társegye
sületekkel. Három társegyesület mutatkozott be 
szóban is: az Eurázsiái Geofizikai Szervezet, amely 
nevével ellentétben lényegében egy orosz egyesület, 
a Török G eofizikus Mérnöki Kamara és a krakkói 
székhelyű Geosynoptic ismertette tevékenységét.

Szót kért az Albán G eofizikus Egyesület képvise
lője is, mert szerette volna elmondani, miért is ma
radt el az EAGE által is támogatott tiranai szimpó
zium. N em  tudom, hogy a túlnyomórészt nyugat
európai hallgatóság mit gondolt, amikor a hely
színnel é les ellentétben álló gondok hangzottak  
el: Oroszországban a legnagyobb probléma a mun
kanélkülivé vált vagy nyugdíjas geofizikusok élet
ben tartása a szó szoros értelmében, Albániában 
pedig esetleg puskaropogás zavarná a tudományos 
előadásokat.

Május 30-án, pénteken délelőtt ügyeletes voltam  
az EAGE kiállításán. A zonfelül, hogy néhány új tag 
jelentkezésében segítettem, egy magát m egnevezni 
nem kívánó úriemberrel érdekes beszélgetést foly
tattam egy olyan kérdésről, ami többször is és több 
helyen is felmerült. Ez az EAEG és EAPG már 
említett egyesülésével kapcsolatos. Ez az úriember 
azzal kezdte mondanivalóját, hogy sokan még min
dig azt hiszik, hogy itt két konferencia van egyide
jűleg. Azt ugyan nem részletezte, hogy ennek m i
lyen következm ényei lehetnek, de azt mások is 
felvetették, hogy a két szakosztály munkáját jobban 
össze kellene hangolni. M ások viszont amellett 
érveltek, hogy a szakosztályoknak meg kell őrizni 
eltérő arculatukat. Term észetesen mindez nemcsak 
szakmai síkon folyó vita, a háttérben mindig meg
húzódik a pénz is, azaz az EAGE költségvetése. 
Semmiképpen nem feladatom, sőt talán nem egé
szen helyes —  igaz, sem m iféle esküt sem  tettem —  
vélem ényt alkotni nem teljes egészében ismert dol
gokról, de az az érzésem, hogy a szénhidrogénekkel 
kapcsolatos földtudományi tevékenység túlságosan 
is előtérbe került. Ha tisztán a gazdasági szem pon
tokat tekintjük, ennek aránya talán m ég nem éri a 
pénzügyi ráfordításokból adódó értéket, de nem  
hiszem, hogy ennek kellene az egyetlen értékmérő
nek lennie. Ha mindent az fog eldönteni, hogy a fö 
bevételi forrás, a kiállítás m ilyen m egoszlást mutat, 
könnyen egyoldalúvá válhat az EAGE tevékenysé
ge. K issé más oldalról, de egy, a szénhidrogén
iparban dolgozó neves geofizikus kifakadása is erre 
utalt. О nagyon is megkérdőjelezte az utóbbi időben 
a kiállítás területén egyre inkább szaporodó bemu
tatók szakmai értékét. Igaz, hogy a 2-4-16 vagy 
m ég több képernyőn megjelenő „képek” technikai 
színvonala irigylésre méltó, de hogy ezekben 
mennyi a reklám és mennyi a tényleges érték, nehe
zen dönthető el. Arról nem is beszélve, hogy a kiál
lítási csarnok korábbi években m egszokott zsongá
sát egyre inkább áttöri vagy elnyomja a hangszó
rókból áradó beszéd vagy zene.

A szakmai program és a kiállítás zárásával majd
nem egybeesett a Geofizikai Szakosztály Végre
hajtó Bizottságának ülése, a konferencia utolsó
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ilyen esem énye. Ez szokás szerint azon m elegében  
értékelte a genfi konferenciát és néhány, a közeli 
jövőben esedékes tennivalóról esett szó. Volt né
hány visszatérő téma, például a Tanácsadó Bizott
ság kérdése, de voltak újdonságok is. A  konferencia 
ideje alatt sikerült előre lépni abban, hogy az Euró
pai Unió elektromágneses kompatibilitási előírásai
nak a geofizika számára veszélyes következm ényeit 
hogyan lehet majd kivédeni. G eofizikusokból és a 
műszergyártók képviselőiből álló bizottság az 
EEGS aarhusi konferenciáján számol majd be mun
kájáról. A z EAGE képviseltetni fogja magát a Ka
nadában tízévenként megrendezett és fő leg  ércku
tatással és -bányászattal foglalkozó rendezvényen, 
ugyanakkor nyitva maradt az 1998-ra tervezett bu
karesti GEOTEX támogatása. Ilyenkor búcsúzik el 
a Bizottság az elnöksége után alelnöki évét is befe
jező  tagjától, ebben az évben Gian Piero An - 
GELERltől, akinek helyébe lép az új alelnök, most 
Roland M a r s c h a l l . Ezek után —  m ivel már az 
egész konferencia végéhez közeledett —  a bizottság 
tagjai szétszéledtek egész Európában, illetve néhá-

nyukra még egy feladat várt. A z EAGE és az SEG 
vezetősége másnap, szombaton, egész napos talál
kozón vitatta meg a két egyesület közös dolgait a 
franciaországi Talloires-ban.

V égigolvasva a beszámolót olyan érzés támadhat 
a kedves olvasóban, hogy ennyi tapasztalat alapján 
még nem illene kritikai m egjegyzéseket tenni, bí
rálni. Hogy mégis ilyesmire vetemedtem, annak az 
a magyarázata, hogy mostanában annyi szó esik az 
Európai Unióhoz való csatlakozásról. Nem  Európá
hoz, mert az már évmilliókkal ezelőtt megtörtént. 
Ugyanakkor emlegetik felkészületlenségünket, azo
kat a nehézségeket, amelyekkel szem be kell néz
nünk. Tudom, hogy az EAGE nem az Európai 
Unió, de a csatlakozás sok-sok apró, talán a fenti
ekben leírtakhoz hasonló lépést is magában fog  
foglalni. Ha mindez olyan módon fog  megtörténni, 
ahogy a magyar geofizikusok „beépültek” az 
EAGE-be, akkor nem kell félnünk a csatlakozástól. 
Arról nem is beszélve, hogy ott sem minden töké
letes, de ezzel nem mondtam semmi újat.

Verő László

Az előadásokról

A European Association of Geoscientists & 
Engineers 59. konferenciájának otthont adott G éni
ről mindannyiunk felejthetetlen em léke marad a 
magasra ívelő szökőkút, a tó melletti domboldalon 
épült katedrális és a Mont Blanc távoli csúcsának  
látványa.

A z utóbbi évek EAEG/EAGE rendezvényeire 
visszatekintve elmondható, hogy a genfi konferen
cia és kiállítás méltó helyet foglal el e szakmai ta
lálkozók éves sorozatában. A z összes, valamint a 
magyar előadások számának alakulását és a kiállítá
si terület méreteit a mellékelt ábrák szemléltetik. 
M egjegyzendő, hogy Amszterdamban az SPW LA  
európai szim pózium a is beépült az EAGE konfe
renciába. A z ábrákból látható, hogy az összes nem
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A szeizm ikus szekciók témaköreinek széles vá
lasztékából kiválasztva egy szeletet, a következő 
szakmai tapasztalatokat lehet levonni. A z elméleti 
előadások közül ki kell emelni az anizotrópia és az

inverzió kérdését vizsgáló előadá
sokat. M indezeknek a tavalyihoz 
hasonlóan nagy száma egyrészt 
azt mutatja, hogy egyre inkább 
előtérbe kerül a repedezett tárolók 
vizsgálata, másrészt pedig azt, 
hogy a kőzetfizikai paraméterek 
terepi mérési anyagból történő 
meghatározása hasznos kvantita
tív adatokat szolgálat a rezervoá- 
rok megism eréséhez.

A feldolgozással kapcsolatban 
az előző években megfigyelhettük  
a migrációval kapcsolatos előadá
sok nagy számát, tavaly ezzel a 

témával két szekció is foglalkozott. Idén Genfben 
nem volt külön migrációs szekció, azonban előtérbe 
kerültek a dekonvolúciós eljárások és a statikus 
korrekció meghatározás. A tavalyi rendezvényhez 

hasonlóan ismét sok előadás 
hangzott el a többszörös elnyomás 
témakörében. A z igazi túlsúlyt 
azonban Genfben a szeizmikus 
leképzés és a sebesség
meghatározás képviselte négy 
szekcióval a szeizm ikus feldolgo
zás tárgykörében.

A konferencián elhangzott 
esettanulmányokból láthattuk, 
hogy a szeizm ikus adatok pontos 
értelmezése m egköveteli a refle
xiós jelek  m élyfúrás-geofizikai 
szelvények alapján történő mo
dellezését. A rezervoár moni-
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A kiállítási terület nagysága (m2)

toring témakörében arra törekszenek, hogy minél 
többféle szeizm ikus attribútumot vizsgáljanak egy
szerre. Ezek hatékonyságára m eggyőző példákat 
mutattak be. így  például norvég kutatók 4-D  mérési 
anyagból a tároló tetejét képező felületre előállítot
ták a reflexió erősség térképet. Ezen a nagy ampli
túdójú területek határa és az olaj-víz fázishatár jól 
m egegyezik, sőt a 10 év alatt bekövetkezett ampli
túdó változások összefüggésben lehetnek a termelés 
hatásával. A  tároló tetejénél erős AVO anomália is 
észlelhető.

Az AVO analízis témakörében —  az előző évek
hez hasonlóan —  idén is m egfigyelhető volt, hogy 
törekszenek az analízis repedezett tárolókra történő 
alkalmazására, valamint az anizotrópia, az abszorp
ció  és a vékonyréteg hatás figyelem bevételére. 
Ezenkívül nem csak gáztárolók, hanem olajtárolók 
által okozott AVO  anomáliákra is láthattunk példá
kat. Megállapítható, hogy egyre inkább előtérbe 
kerül a 3-D  AVO kutatás, amely valószínűleg hasz
nos elem e lesz a rezervoárok monitorozásának.

Genfben egy új elnevezést is megismerhettünk a 
tengeri adatgyűjtéssel kapcsolatban. A 4-C adat
gyűjtés azt jelenti, hogy mérési pontonként a 
hidrofonon kívül két horizontális és egy vertikális 
geofont használnak a tengerfenéken húzott kábelbe 
beépítve. Ezeknek az adatoknak a feldolgozásával a 
szelvényeken látványosan jelentek meg a konvertált 
S-hullámok is.

A z idei EAGE konferen
cián a magyar előadók két 
szóbeli és öt poszter előadás 
segítségével mutatták be a 
legújabb hazai eredménye
ket. Bátran kijelenthetjük, 
hogy ezen előadások mind 
tartalmi, mind pedig formai 
vonatkozásban helytálltak az 
európai geofizikusok idei 
találkozóján. A  magyar elő
adásokat az elhangzás sor
rendjében tüntettük fel (* je
löli az előadókat, vastag betű 
pedig az előadás jelét az 
absztrakt kötetben).

SZARKA* L: Possibilities for an Enhanced 3D Im
aging Sensitivity in Electrom agnetic M ethods 
(F-7);

T ó t h * T., M a g y a r i O., Sz a fiá n  P., F e r e n c z y  L., 
Ho r v á t h  F.: Hydrocarbon Indications as Seen 
on High-Resolution and Ultra High-Resolution  
Seism ics (B-30);

SCHOLTZ* P., GlLI L.: Dispersion Analysis by 
W avelet Transform Tailored for the Data (P-1);

H e g e d ű s * E., P o s g a y  K., T a k á c s  E.: A Compari
son o f  Basin Evolution M odels Derived from 
Deep Geophysical Data (P-105);

SZALAI* S.: 3D  Parameter-Sensitivity o f  DC Dipole 
Arrays (P-136);

DOBRÓKA* M .: Inversion o f  G uided-W ave D isper
sion D ata, (P-155);

T a k á c s * E., K u m m e r  I., S ípo s  J., Pá pa  A.: Bright 
Spot Analysis U sing AVO and Hilbert Attrib
utes as W ell as Horizontal V elocity Estimation 
(P-170).
Végezetül megemlítendő, hogy jó leső  érzés volt

az előadások szerzői/társszerzői között olyan ne
vekkel találkozni, m int H a jn a l  Zoltán  (K anada),
MÜLLER Imre (Svájc), RYBACH László (Svájc) és
T a r i G ábor (USA).

Takács Ernő

A kiállításról
A genfi PALEXPO-ban rendezett konferenciá

nak és kiállításnak több mint 3000 regisztrált részt
vevője volt, az előadások hat párhuzamos szekció
ban zajlottak, a kiállítási terület pedig 4 000 négy
zetméternél is nagyobb volt.

A műszerkiállítás mind méreteiben, mind látvá
nyosságában lenyűgöző volt. Idén a slágert a 3-D  
szeizm ikus, telemetrikus mérésre alkalmas rendsze

rek és boxok jelentették. Valamennyi cég törekedett 
jó l telepíthető, térbeli mérésre alkalmas dobozokat 
kiállítani. Serge RAMBAULD, régi szakmai partne
rem meghívásának eleget téve, meghallgattam a 
Fairfield cég szeizmikus 3-D rendszerét bemutató 
előadását. A Fairfield-boxok nyolc csatornás erősí
tőket, csatornánként egy-egy D elta-Szigm a AD  
konvertert, 128 MB memóriát, vezérlést és rádiós
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adatátviteli rendszert tartalmaz. A mostoha terepi 
körülmények között is jó l telepíthető, vízen úszva is 
működni képes Fairfield-boxok ma talán a legjobb
nak mondhatók. Az általam legjobbnak tartott köz
ponti egység a RAPS 2000, a CompuSeis Inc. ter
méke. Meglátogattam szűkebb szakterületem, a 
mérnökszeizmikus műszereket gyártó cégek, így az 
ABEM , a BISON, a GEOMETRICS és az OYO  
standját. Idén új műszerrel az OYO jelent meg. Ez a 
M cSEIS-SX típusú, 24 csatornás, 18 bites D elta - 
Szigma AD  konvertert tartalmazó szeizmográf.

Az EAGE-konferencián három szakmai előadást 
tartottunk, szerény 9 négyzetm éteres standunkon a 
Mini Drill hordozható talajfüró és az ESS 03 mű
szercsalád mellett, tablókon mutattuk be Intézetünk 
munkáját. A z EAGE-n való részvétel szakmailag 
rendkívül hasznos, külpiaci pozícióink erősítése 
valamint Intézetünk nem zetközi m egítélése szem 
pontjából nagyon fontos volt. A z IMFA támogatá
sát, amely szem élyes utazásomat is lehetővé tette, 
ezúton is köszönöm.

Gili László

European Geophysical Society
EGS Office Teh (49>-5556-1440
Max-Planck-Str. 13 Fax; (49Т5556Ч709
37191 Katlenburg-Lindau EGS9COPERNICUS.ORG 
Germany http://w w w .copem kus.org/EG S/EG S.htm J

XXIII General Assembly 
Nice, France, 20-24 April 1998

September 1997

Dear Colleague,

The 23rd General Assembly of the European Geophysical Society will be held at the 
congress centre Acropolis, Nice, France, 20-24 April 1998. The Scientific Programme 
includes about 240 Sessions encompassing Solid Earth Geophysics, Geodesy, Hydrology, 
Oceans & Atmosphere, Solar-Terrestrial and Planetary & Solar System Sciences, Nonlinear 
Processes in Geophysics as well as Natural Hazards.

We would appreciate if your secretary would

• display the enclosed Poster in your institute/department at a place where your 
colleagues are likely to see it;

• provide, if necessary, photocopies of the enclosed Pre-Registration and Hotel 
Reservation Forms to interested parties.

Like in the previous years, all abstracts that meet the format and the deadline (15 December 
1997) will be included free of charge in the journal Annales Geophysicae, Supplement 
Volume 16 and all contributions will be referenced in the EGS Newsletter Number 66.

Finally, we would like to draw your attention to the fact that there will be an EGS Job 
Centre established at the Nice Assembly. Details may be found in the enclosed Job Centre 
Leaflet.

Your assistance in publicizing the 23rd General Assembly is most highly appreciated.
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