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ÚJABB MAGYAR EAGE-TISZTSÉGVISELŐ

Április elején az EAGE Geophysical Division 
(korábban EAEG) tagjai egy 1996. április elsején 
kelt levelet kaptak, amelyben többek között ez állt:

„Kedves Tagtársunk!

Arra kérünk, hogy szavazzon a következő je
löltekről a megfelelő négyzet megjelölésével a sza
vazólapon:

A. Az alelnök megválasztása (az 1996. június és 
1997. május közti időszakra)
Jelölt: Dominique Chapellier (Svájc)

B. Az ellenőrző titkár megválasztása (az 1996. jú 
nius és 1998. június közti időszakra)
Jelölt: Pavel MISEK (Csehország)

(Mindkét jelölt rövid életrajzát is közli a sza
vazólap, ezeket most mellőzzük.)
C. A Divízió szakmai programért felelős tisztség- 

viselője (az 1996. június és 1998. június közti 
időszakra)
Jelölt: Verő László (Magyarország)

Miután a budapesti Eötvös Loránd Egyetemet 
elvégezte, ahol geofizikus diplomát szerzett, 
belépett az Eötvös Loránd Geofizikai Inté
zethez (ELGI). Bár egész életében az ELGI- 
ben dolgozott, pályafutása sokféle tevékeny
séget foglal magában, a terepi észlelőtől a 
vezető kutatóig, a terepi csoportvezetőtől je
lenlegi beosztásáig, az igazgatóhelyettesig, 
feladata az integrált értelmezéstől a kutatás

fejlesztésig terjedt, nem feledkezve meg a 
kereskedelmi tevékenységről sem. Különböző 
külföldi megbízásokon is dolgozott, beleértve 
érc- és vízkutatást Európában, a Közel-Ke
leten és Ázsiában. Ösztöndíjasként egy évet 
töltött a Torontoi Egyetemen, az Egyesült 
Államok Geológiai Szolgálatának kutatóival 
dolgozott közös projekteken és geofizikát ta
nított két egyetemen.
Több mint 30 éve tagja a Magyar Geofiziku
sok Egyesületének, 1991-ben elnök volt. 
Részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia 
Geofizikai Tudományos Bizottságának mun
kájában is. Az EAEG-nek 1983 óta tagja, 
1994-ben belépett az EEGS-be (Környezet- 
védelmi és Mérnökgeofizikai Egyesület) is. 
Az utóbbi években az EAEG konferenciára 
beadott előadásokat bírálta.”

A szavazatok 1996. május 17-ig beérkeztek. 
Örömmel tájékoztathatjuk Olvasóinkat a választás 
eredéményéről, amely VERŐ László esetében a kö
vetkező volt:
mellette 597,
ellene 23,
üres 29,
érvénytelen 8.

Gratulálunk VERŐ Lászlónak (aki egyben a Ma
gyar Geofizikusok Egyesületének titkári tisztét is 
betölti), munkájához jó egészséget és sok sikert 
kívánunk!
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