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lyozott és aláhúzza a só fontosságát a szénhidrogén
kutatásban. A térképek, ábrák, szeizmikus és földtani
szelvények, a 3D ábrázolások magukért beszélnek és a
nézőt a fejezetek logikus sorrendje vezeti. Rövid és jól
olvasható szövegek kötik össze és integrálják az egyes
részeket.
Összefoglalva, a szöveg és a grafika üzenethordozó
ként szolgál egy meggyőző földtani és kutatási elképze
lés számára és a professzionális poszter bemutatás ki
váló példájává teszi ezt az előadást.
Walter Hamilton”
A másik magyar vonatkozású
eseménynél is nagyon jó lett
volna, ha a kitüntetett szintén
magyar lett volna.
Roland
M a r s c h a l l , a Geofizikai Szak
osztály elnöke első ízben adta át
az előző évben megjelent legjobb
cikkért az Eötvös Loránd-díjat. A
szokásos oklevélen túlmenően
Sergio G r io n megkapta a Ma
gyar Geofizikusok Egyesülete, a
Magyar Állami Eötvös Loránd
Geofizikai Intézet és az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Geo
fizikai Tanszéke által felajánlott
Eötvös-érmét és az Eötvöskiadványt is.
Az idei konferencia és kiállítás
érdekes meglepetéssel szolgált. A
hétfő esti „icebreaker party”-n —
amelyet szokásosan a kiállítási
területen rendeztek — feltűnő
volt, hogy nincs az a zsúfoltság,
amely a korábbi évek hasonló
eseményeit jellemezte. Hamaro
Alain Mascle (balról) átadja a díjat Földes Tamásnak
san kiderült, hogy ennek két oka
„C sa tó István és F ö ldes Tamás Halokinetic Struc is volt: egyrészt a bőséges kiállítási terület, másrészt az
tures and Hydrocarbon Plays — Examples from the előző évekhez képest kevesebb résztvevő regisztrált az idei
Middle East című poszterét választották a 98-as lipcsei konferenciára és a kiállító cégek száma is alacsonyabb volt.
EAGE-konferencia legjobb poszterének.
Idén olyan, eddig rendszeresen megjelenő vállalatok, mint
Ez a poszter tankönyvbe illő példa a tényleges adatok például a Schlumberger, nem képviseltették magukat a
és egy geológiai modell egyesítésére, világos kutatási kiállításon. Az ezzel kapcsolatosan elhangzott vélemények
üzenettel. A sóval kapcsolatos tektonika témáját a só közül kettőt említve: az egyik valószínű ok a nagy olajvál
mechanikájának nyilvánvalóan mély ismeretében mu lalatoknál is tapasztalható pénzügyi megszorítás, a másik
tatják be. A szeizmikát meggyőzően használták a geoló pedig az, hogy Helsinkinek nincsenek igazi szénhidrogén
giai modell igazolására. A poszter sokat nyert a profesz- ipari hagyományai.
szionális szintű kiviteltől. A grafikus anyag kiegyensú

A European Association o f Geoscientists & Engineers
61. konferenciájának Helsinki adott otthont. Megdöbbenést
keltett, hogy egészségi állapota miatt Franco di C e s a r e , az
EAGE elnöke nem tudott részt venni a hivatalos megnyitón,
szerepét így a vártnál korábban Markku P eltoniemi nek
kellett átvennie. A díjátadások egyik jeles magyar vonatko
zású eseménye volt, hogy a Szénhidrogén Szakosztály 1998.
évi legjobb poszterének díját C sa tó István és FÖLDES Ta
más nyerte el, melyhez ezúton is gratulálunk. A díjat FÖLDES
Tamás vette át. A hivatalos indoklás így szólt:
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Az idei EAGE-konferencia
(előző éveknél kisebb) méreteit
az alábbi hivatalos adatok szem
léltetik:
— a kiállítási terület nagysága:
3840 m2,
— az összes regisztrált résztve
vők száma: 2399 fő, ebből
- 1437 fő delegátus,
- 249 fő kiállító delegátus,
- 239 fő kiállító személyzet,
- 18 fő egy napos regisztrált,
- 279 fő kiállítás látogató és
- 177 fő családtag.
Helsinkiben a szóbeli előadá
sokat naponta hat párhuzamos
szekcióban kísérhettük figye
lemmel. Szintén a korábbi gya
korlatnak megfelelően a poszte
rek a rendezvény egész ideje alatt
ki voltak állítva olyan időpontok
megjelölésével, amikor lehetőség
volt az eredmények részletezésé
re és a szakmai kapcsolatok el
mélyítésére. A kiállítást azonban
— a korábbiaktól eltérően — már
Sergio G rion (jobbról) átveszi Roland MarshalU óI az Eötvös Loránd-díjat
csütörtökön délután lebontották.
— Turbidit rezervoárok
A regisztrált résztvevők és a kiállítók alacsonyabb szá — AVO és nyíróhullámok.
ma ellenére a helsinki rendezvény szakmai programja
A témakörök széles választékából néhány szeletet kira
rendkívül változatos, sokszínű és érdekes volt. Ezt érzé
gadva a következő szakmai tapasztalatokat emeljük ki. Az
kelteti a szóbeli előadások szekcióinak alábbi felsorolása:
előző évek konferenciáihoz képest Helsinkiben feltűnően
— Leképezés és sebességek (3 szekcióban)
megnőtt a konkrét kutatási területekhez kapcsolódó szekci
— Kőzetfizika (2 szekcióban)
ók száma (Arktikum és Balti-tenger, Mediterráneum kör
— Az Arktikum és a Balti-tenger feltárása
nyéke, Alba-mező - Északi-tenger, Kaszpi-régió). Hang
— Tengeri magnetotellurika
súlyosan, több szekcióban is tárgyalt témakörök voltak a
— Rezervoárjellemzés (2 szekcióban)
szeizmikus leképezés és sebességvizsgálatok, a kőzetfizika,
— Adatgyűjtés és felméréstervezés
a rezervoárjellemzés, az elektromos és elektromágneses
— Többszörös elnyomás
módszerek, a VSP eredmények, valamint a kutatás és ter
— Elektromos és elektromágneses módszerek (2 szekcióban)
melés témájú előadások.
— Medencemodellezés
A kőzetfizikai szekciókban elsősorban a rugalmas pa
— Modellezés
raméterek és a szeizmikus hullámterjedés kapcsolatának
— Szárazföldi és tengeri adatgyűjtés
kérdései voltak napirenden. Újszerű eredményeket lát
— A Mediterráneum környéke
hattunk arra vonatkozóan, hogy a karbonátos kőzetekben
— Környezeti hatások kezelése
hogyan alakul a P- és az S-hullámok sebessége a réteg
— Rezervoár monitoring
tartalom, a porozitás és az ásványi összetétel függvé
— Többkomponenses adatgyűjtés és feldolgozás
nyében. Ezenkívül érdekes előadások hangzottak el a
— Modellezés és inverzió
kőzetek mágneses és elektromos tulajdonságaival kap
— Kéregvizsgálatok
csolatban is.
— Az Alba-mező esettanulmányai és értelmezési technikája
— „Time lapse” szeizmika
A modellezés témakörében jelentős súllyal szerepeltek a
hullámterjedés elméleti, matematikai és fizikai leírásai, a
— Gravitációs és mágneses módszerek
sugárútkövetés, a Green-függvények, valamint az integrál
— Értelmezési technológia
egyenletek módszerein alapuló vizsgálatok. A véges diffe
— Anizotrópia
— Kockázat és bizonytalanság a kutatásban és termelésben renciák és a véges elemek módszerei mellett bemutatásra
került egy újabb, ún. grid módszer is a hullámterjedés mo
— Felszínközeli adatgyűjtés és zajelnyomás
dellezésére.
— Lyukbeli szeizmika (2 szekcióban)
— A rezervoár rendszerek megismerése
Előtérbe kerültek a többkomponenses regisztrálás és a
P-S hullámkonverzió kérdései. Mindezeken kívül érdekes
— Bányászati, mérnöki és környezeti esettanulmányok
eredményként lehet kiemelni a Rayleigh-hullám porózus, a
— Kutatási és termelési esettanulmányok
Biot-egyenletekkel jellemezhető kőzetekben történő terje
— Többkomponenses adatanalízis
désének analitikus megoldását, valamint a kőzetek repede— A Kaszpi régió feltárása és termelése
— Inverzió
zettség-sebesség függvénykapcsolatának vizsgálatát.
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Az „E&P” (kutatás és terme
lés) témakörében a szerzők
komplex tárolómodelleket tár
gyaltak, különös tekintettel a
szénhidrogének migrációjára és
akkumulációjára, valamint az
üledékek eredetére. Ezekben az
előadásokban egyaránt szerepelt
szénhidrogén-potenciál elemzés,
hőtörténet, kockázatelemzés és
tektonikai tanulmány is (a közös
bennük a földtani-geofizikai
adatok integrált felhasználása
volt).
A helsinki rendezvényen a
magyar előadók három szóbeli és
öt poszter előadás segítségével
mutatták be a legújabb hazai
eredményeket. Bátran kijelent
hetjük, hogy ezen előadások
mind tartalmi, mind pedig formai
vonatkozásban
ismét helytálltak
A katedrális, előtte II. Sándor cár szobra
az
európai
geofizikusok
legran
Az előző évek irányvonalainak megfelelően idén is lát
gosabb
szakmai
találkozóján.
A
magyar
előadásokat
az
ható volt, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a mélyfúrás
geofizikai és szeizmikus adatok integrált feldolgozására és elhangzások, illetve a bemutatások sorrendjében tüntettük
értelmezésére. A rezervoárjellemzés témakörében továbbra fel (a vastag betű az előadás számát jelöli a konferencia
is megvan a helye a különböző szeizmikus attribútumok kötetben):
vizsgálatának és az AVO analízisnek. Ez utóbbi alkalmazá — C sa tó István, F ö ld e s Tamás: 3D visualisation of ar
chitectural patterns in salt-rift basins (3-13);
sának eredményeként Helsinkiben figyelemre méltó
—
TÖRÖK Ida: L o c a lisa tio n and research o f u n d ergrou n d
Poisson-arány és litológiai szelvényeket láthattunk. A té
h
yd rocarb on p o llu tio n (4-18);
makörben bemutatott eredményekből kitűnt, hogy a szeiz
—
D
r a sk o v it s Pál, D a n k h á z i Gyula, S tic k el János:
mikus adatok litológiai értelmezéséhez jól használhatók az
Non-traditional application of a traditional method — IP
AVO attribútumok crossplotjai (pl. tengelymetszetin protection of drinkable water (2-31);
meredekség).
Az AVO analízis bemenetéül szolgáló adatok szeizmikus — Fa n c s ik Tamás, N y á r i Zsuzsanna: Processing of geo
electric cavity detection data using deconvolution fil
feldolgozásánál alapvetőnek tartják az inverz Q-szűrést és
tering
method (P-94);
az összegzés előtti migrációt. A bemutatott példák alapján
—
T
a
k
á
c
s Ernő, H a jn a l Zoltán: An Amplitude Versus
a legjobb Q-modell a VSP adatokból származik. Az öszOffset
case
study on the Moho (P-152);
szegzés előtti migrációt illetően egy új, amplitúdóhű leké
—
P
o
g
á
c
sá
s
György, K o n c z I., V a k a r c s G., S a m u L.,
pezést célzó algoritmus jelent meg, amely a sugárutak és a
S z a b ó N., B a r t h a A. et al.: Petroleum systems of the
menetidők pontos számításán alapul és a későbbiekben
North Sahara Platform, Kebili area, Central Tunisia (Pemlítendő magyar vonatkozása is van.
542);
A helsinki konferencián — természetesen az olajipari
esettanulmányok döntő többsége mellett — sok előadás — Z ilahi -S e b ess László, S zo n g o th Gábor: Well logging
methods in investigation of a granitic site for radioactive
foglalkozott a környezetvédelem és a veszélyes hulladékok
waste
(P-585);
elhelyezésének problémájával is. A rendezvény finnországi
—
D
o
b
r
ó k a Mihály, B e r n a b in i M., C a r d a r e lli E., De
helyszíne különösen aktuálissá tette a radioaktív hulladé
N a r d is R.: Quasi 2D hybrid joint inversion of seismic
kok gránitban történő elhelyezésére irányuló földtani kuta
and geoelectric data (P-595);
tások kérdéseit. Ezzel kapcsolatban látványos szoftver
bemutatókat tekinthettünk meg az akusztikus lyukfal- — C sa tó István, F ö ld e s Tamás: Halokinetic structures
and hydrocarbon plays — Examples from the Middle
televízió és a teljes akusztikus hullámkép együttes értelme
East (előző évi díjnyertes poszter).
zését támogató programcsomagokról.
Az
idei EAGE-konferencia további hazai vonatkozású
Az utóbbi évek EAGE-konferenciáira visszatekintve úgy
hírei
közül
itt emeljük ki, hogy az előző évekhez hasonlóan
tűnik, hogy szinte évenként felbukkannak olyan elnevezések,
amelyek újdonságnak számítanak a szélesebb körű szakmai B o d o k y Tamás a PACE alapítvány, V erő László pedig a
közönség számára, de már polgárjogot nyertek. Helsinkiben Szakmai Program Bizottság (Geofizikai Szakosztály) mun
két ilyen fogalommal találkozhattunk. A „time lapse” kájában vállalt aktív szerepet. Ezenkívül Helsinkiben
szeizmika gyakorlatilag ugyanazt jelenti, mint a 4D felvéte B o d o k y Tamás és D et zk y n é L ő r in c z Katalin több szek
lezés. Alkalmazása során megjelenítik és vizsgálják az egy cióban is elnöki tisztet látott el.
A helsinki konferencián megtisztelő érzés volt megis
mást követő időszakokban gyűjtött szeizmikus adatok kü
merkedni
G a z d a g Jenővel, aki az Egyesült Államokban
lönbségeit abból a célból, hogy információt nyeljenek a
eltöltött évtizedek után jelenleg Triesztben dolgozik egy
szénhidrogének kitermelése során észlelhető változásokra.
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újabb hatékony migrációs eljárás kidolgozásán (menetidő
algoritmus). Szintén Helsinkiben tudtuk meg, hogy
H a jn a l Zoltán professzort, az MGE tiszteleti tagját idén a
Canadian Society o f Exploration Geophysicists is tiszteleti
tagjává választotta, melyhez őszintén gratulálunk ezúton is.
Szeptemberben mindketten meghívott vendégek lesznek a
Magyar Geofizikusok Egyesületének vándorgyűlésén.

Az ortodox templom, előtérben egy gránit kibúvás

Megemlítjük, hogy Helsinkiben a már említett okok mi
att egy, az előző évekhez képest sokkal áttekinthetőbb
méretű kiállításon vehettünk részt. Magyar kiállító egy
volt, illetve az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kiállításán
a Magyar Geológiai Szolgálat anyagait is bemutattuk. Az
idei rendezvényen megismert szakmai eredmények válto
zatosságán és érdekességén túl meghatározó élményünk
marad a Helsinki fölé magasló hófehér katedrális, a vörös

színű ortodox templom a tengerparton, valamint a kikötő és
a piac nyüzsgő forgatagának színes képe. Mindezeken
kívül hazai (geofizikus) szemmel nézve kuriózumnak szá
mítottak a városszerte fellelhető gránit kibúvások, sőt a
gránit kibúvásba vájt templom.
A konferenciához kapcsolódó programok közül a legki
emelkedőbb kétségkívül az Alvar A a l t o által tervezett
Finlandia házban tartott koncert volt, melyen a Tapiola
gyermekkórus szerepelt. Egy nem túlságosan hozzáértő, de
mindenképpen a produkció hatása alatt álló koncertlátogató
azt a véleményét fejtette ki, hogy ez nem lehetett élő elő
adás, felvételről ment az egész. A kérdés csak az, hogy kik
énekeltek akkor a felvételen?
A konferencia ideje alatt bonyolódott le az EAGE éves
tevékenységének jelentős része. Az elnökség, a szakosz
tályok különböző bizottságai többször is üléseztek. Két
olyan dolgot érdemes kiemelni, amely nem tartozott a szo
kásos tennivalók közé. Ismételten szóba került az Európai
Unió úgynevezett elektromágneses kompatibilitási előírása.
Ha nem sikerül valamiféle megoldást találni, akkor a tag
országokban lehetetlenné válik az elektromágneses kutatás,
de még az egyenáramú ellenállás szondázás is, rosszabb
esetben minden olyan mérés, amelyben szerephez jut a
rádión át történő adattovábbítás. Egészen más jellegű a
másik esemény. A Society of Exploration Geophysicists
mintájára az EAGE is létrehozza a Kutatási Bizottságot
(Research Committee), amelynek feladatát röviden így
lehetne összefoglalni: helyzetfelmérés és tanácsadás. Ennek
az előre láthatólag húsz főből álló bizottságnak tagja V erő
László, mint a Geofizikai Szakosztály Szakmai Program
Bizottságának vezetője.
Végezetül egy, az EAGE-vel semmiféle kapcsolatban
nem lévő megjegyzés. Azok számára, akik már vasárnap
este Helsinkibe érkeztek, a város szokatlan arcát mutatta.
Mint kiderült, ezen a napon ünnepelte az ifjúság az iskola
év végét, sok esetben a vidámság megteremtéséhez feltét
lenül szükségesnél lényegesen több sör elfogyasztásával.
Ugyanakkor volt a finn-török labdarúgó Európa-bajnoki
selejtező is, ez a két esemény kissé felbolygatta a város
egyébként csendes életét.
2000-ben Glasgow lesz a konferencia helyszíne. Azok
számára, akik az utóbbi években részt vettek a konferenci
ákon, ismerős lesz a helyszín, 1995-ből.
Fancsik Tamás, Takács Ernő, Verő László,
Zilahi-Sebess László

AZ EAGE SZAKOSZTÁLYI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE
De Bilt (Hollandia), 1999. október
Végéhez közeledik az az öt év, amelyből négyet a Geo
fizikai Szakosztály Szakmai Program Bizottságának veze
tőjeként — ami egyben végrehajtó bizottsági tagságot is
jelent — részben a European Association of Geoscientists
& Engineers vezetőségében végzett munkával töltöttem
(előtte egy évig a Programbizottság tagja voltam). Nem
vállalkozom arra, hogy részletesen számot adjak erről a
munkáról és nem érzem magam feljogosítva arra, hogy
értékeljem az egyesület ezen négy évét, a saját magaméról
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pedig természetesen valaki másnak kellene véleményt
mondani. Történt azonban néhány olyan dolog, ami érzé
sem szerint hosszú évekre meg fogja határozni ennek a
nagy nemzetközi egyesületnek a tevékenységét. Volt né
hány magyar vonatkozású esemény is, mindezekről szeret
nék számot adni.
A történelmi háttérhez feltétlenül hozzátartozik, hogy
nem sokkal tisztségem elnyerése — 1996 májusa — előtt,
1995 januárjában történt meg a European Association of
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