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London ’13
az EAGE 75. éves konferenciája

Csak úgy nem esik be az ember az EAGE-SPE EUROPEC 
éves konferenciájára, hanem van valami konkrét célja is, 
amiért elmegy oda. A szakma növekvő népszerűségét mu-
tatja, hogy kb. 8200 fő volt ezzel így az idén júniusban, és 
vett részt Londonban az ExCeL Kiállítási Központban meg-
tartott rendezvényen. Volt miért menni: 16 workshop, 90 
szóbeli, 16 poszterszekció és külön négy diák tudományos 
szekcióban voltak előadások. 11 500 m2-es kiállítói terüle-
ten 360 cég mutatta be termékeit, ill. szolgáltatásait, kiállítói 
standjai voltak a honi szakmai egyesületeknek, az EAGE 
Local Chaptereinek, megbeszélései számos sok, a szervezet 
működésével kapcsolatos EAGE bizottságnak.

Szóval, ki és miért is megy el egy ilyen konferenciára? A 
kiállításon részt vevő szolgáltató, műszergyártó cégek kép-
viselőivel beszélgetve, „aki nincs itt, az nincs is”, mármint 
nincs is a piacon természetesen – és bár tudjuk ez azért egy 
kicsit túlzás –, ugyanakkor meg egy kicsit vonatkozik ez az 
egyéni kutatókra, a tudományos előadásokkal a konferen-
ciákra jelentkezőkre is.

Néhány évvel ezelőtt a kiállításon járva, lépten-nyomon 
találkozhattunk hazai ismerőssel, sokszor itt tudhattuk meg 
első kézből az otthoni híreket, mostanra ez már megválto-
zott. Ehelyett a csökkenő létszámban jelen lévő hazai részt-
vevők mellett minden évben egyre több magyar, külföldön 
dolgozó fi atal kollégával, egyre inkább diákkal találkozunk. 
Nem véletlenül a diákokkal. Az EAGE ugyanis nagy hang-
súlyt fektet és sokat is áldoz a diákok kezdeti szakmai sze-
repvállalásának megkönnyítésére a különböző, csak diákok-
nak tartott előadásokkal, vetélkedőkkel és munkahelykereső 
standokkal. Az idén 650 fi atal vett részt ezeken a rendezvé-
nyeken. Persze tudjuk, üzlet ez is, és ami nem az, az innen 
hamar kiszorul. Ilyen pl. a geofi zikai műszerek piacán a se-
kélygeofi zikában használatos műszerek jelenléte. Egyre ke-
vesebb van belőlük. Kár. Tudok olyan tengerentúli műszer-
gyártó kiállítóról, amelynek a hagyományos, sekélygeofi zi-
kai kutatásban használatos műszereiről alig volt prospektu-
sa, volt ugyanakkor a még egyetlen egy példányban sem 
működő eszközéről, amely viszont egyszer majd a szénhid-
rogén-kutatásban lesz használatos, ha kész lesz… Pedig, ha 
már a sekélygeofi zikánál tartunk, az örök rivális, az SEG 
éppen most készül egy, az egyesületen belüli külön csopor-Szabó Norbert előadását tartja
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tot létrehozni a sekélygeofi zikával (is) foglalkozó tagjainak. 
A konferencián egy ügynöke végigjárta az őt érdeklő stan-
dokat, és hosszasan győzködte a kiállítókat a belépés elő-
nyeiről.

A technikai fejlődésnek köszönhetően a konferenciáról 
az sem marad le teljesen, aki nem tudott személyesen jelen 
lenni. 2010-től ugyanis minden konferencián 10 fontos elő-
adást egy-egy 20 perces videón rögzítenek, melyeket az 
egyesület honlapján a tagok ingyenesen megtekinthetnek 
(www.learningeoscience.org). A jó hír mellé idekívánkozik 
egy rosszabb is. Ettől az évtől megszűnik a DLP (Dis-
tinguished Lecturer Programme) keretében a meghívott elő-
adók, az előadás helyszínére történő utaztatásának EAGE 

által történő fi nanszírozása. Helyette azt is videokonferen-
cia-beszélgetés keretében kívánják lebonyolítani.

A konferencia helyszínéről, ill. annak környezetéről is ér-
demes néhány szóban megemlékezni. A kiállítói helyszín 
környéke, a Temze folyó dokk negyede ma tipikus, barna 
zónás terület, ami látványos fejlődésen ment keresztül az 
előző, néhány évvel ezelőtti EAGE óta. Ügyesen és okosan 
építkeznek, foglalják el és alakítják át új üzleti negyeddé, 
ipari parkokká, pihenőhelyekké ezeket az egykori ipari terü-
leteket, amelyeket a kötöttpályás közlekedés folytonos bő-
vítésével a belvárosból is kényelmesen el lehet érni.

Jövőre Amsterdam ’14.
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