
für Erdői und Kohlé vállalkozott — anyagát az 
EAGE meg is szeretné jelentetni, ehhez csak össze 
kell állítanunk. Előbb-utóbb ez is meg fog történni. 
Amszterdamban kaptunk tájékoztatást arról, hogy 
Genf után Lipcse, majd Skandinávia, talán Helsinki 
lesz a konferencia színhelye, ezután Dél-Európa — 
Spanyolország vagy Franciaország — következik, a 
jubileumi rendezvényre viszont Hollandiában kerül 
majd sor, 2001-ben. Az EAGE-konferenciával 
együtt megrendezett SPWLA-szimpózium alkalmat 
adott az európai vezetőkkel való találkozásokra. A 
Budapest Chapter tevékenységével kapcsolatban el
hangzott kifogásokat a New Orleans-i konferencián 
részt vevő tagtársaink — C s á s z á r  János és F e - 
r e n c z y  László — tisztázták és erről az Elnökségnek 
beszámoltak.

Teljessé vált a bizottságok vezetőinek névsora. A 
Jelölő Bizottság elnöke JESCH Aladár, a Környe
zetvédelmi Bizottságé PATTANTYÚS-Á. Miklós, a 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságáé Sz a r k a  Lász
ló, a Szavazatszedő Bizottságé R e z e s s y  Géza, a 
Tudományosé pedig MÁRTON Péter. Ahol a te
vékenység ezt szükségessé teszi, az elnökök már meg 
is kezdték a bizottság tagjainak felkérését.

Az Elnökség két utazási támogatás ügyében dön
tött. SÁTORI Gabriella egy Japánban tartott konfe
rencián, P a t t a n t y ÚS-Á. Miklós pedig az EEGS 
konferencián való részvételhez kapott 150 000, il
letve 70 000 Ft támogatást. A konferenciákhoz kap
csolódó szakmai tevékenységen túl élménybeszá
molót is várunk támogatott tagtársainktól.

Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy a kért 
tervek közül csak kevés érkezett be. így az Egyesület 
éves elképzeléseit csak hiányosan lehetne össze
állítani, inkább várunk még, de azért jó lenne a 
terveket minél előbb megkapni.

Fellapoztuk az 1994. május 10-i elnökségi ülés 
jegyzőkönyvét. FERENCZY László 3 évre kapta azt 
a megbízást, hogy az Egyesületet az MGSZ Földtani 
Tanácsában képviselje. F e r e n c z y  László eleget tett

vállalt kötelezettségének is és röviden beszámolt 
arról, ami a Tanács legutóbbi ülésén történt, 
kiemelve azt, hogy többen, köztük ő maga is fel
vetette az állam földtani feladatainak megoldására 
szánt költségvetési támogatás elégtelenségét, az in
tézményen belüli elosztás problémáit és az éves 
beszámoló gazdasági részének hiányosságait.

Az egyesületi szakértői engedélyek kérdése a ka
marai törvénnyel kapcsolatban merült fel. Tagtár
saink már az előző számban olvashatták a bányász 
kollégák által megfogalmazott felhívást, amely a 
várható változásokkal és esetleges teendőinkkel fog
lalkozott.

Az Egyebek között ismét sok minden szóba került. 
Új tisztségének megfelelően az MTESZ Környe
zetvédelmi Bizottságába PATTANTYÚS-Á. Miklóst 
delegálja az Egyesület. Az Elnökség levélben gra
tulál H o r v á t h  Ferencnek a Geological Society of 
America tiszteleti tagjává való megválasztásához. A 
hírt egyébként T a r i Gábortól kaptuk, aki az előbb 
említett egyesület alelnöke. N é m e t h  Tamás, aki Sah 
Laké Cityben van az egyetemen, vállalta, hogy segít 
az Észak-Amerikában tartózkodó magyar geofiziku
sok felderítésében, vele tartjuk a kapcsolatot. Döntés 
született arról, hogy elkészíttetjük az Egyesület hon
lapját. Információt küldtünk egy francia intézmény 
felkérésére a magyar felsőfokú geofizikus képzésről. 
Az MT ’97 szervezésében döntő lépés lesz az EAGE 
Business Office képviselőinek július 10. és 12. közti 
látogatása, sok kérdésre kell majd választ találnunk. 
Az MTESZ egyesületi szóvivők első megbeszélésén 
V e r ő  László vett részt és az ott elhangzottak alapján 
javasolta, hogy Egyesületünk életéről az eddiginél 
több tájékoztatást adjunk az MTESZ számára is.

Az ülés hivatalos része egy kissé kiábrándító 
bejelentéssel ért véget. A titkárság közlése szerint az 
adatlapoknak csak mintegy 30%-a érkezett vissza. 
Ez kevés, de tagtársaink még pótolhatják a mu
lasztást.

Verő László

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

1996. május 15-én rendeztük meg a szeniorok 
szokásos évi baráti találkozóját a Magyar Geofiziku
sok Egyesületében. Az összejövetelen 44 tagtársunk 
vett részt. Az Egyesület vezetői is megtisztelték 
jelenlétükkel a rendezvényt: ORMOS Tamás egye
sületi elnök nevében Verő László egyesületi titkár 
üdvözölte a vendégeket. Megjelentek az összejö

vetelen KÉSMÁRKY István és PÁLYI András alel- 
nökök is.

A klubdélután jó hangulatban, baráti beszélge
téssel telt el. Köszönet illeti a rendezvény sikeréért 
a Magyar Geofizikusokért Alapítványt, valamint 
BELLÉR Évát, a Magyar Geofizikusok Egyesüle
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tének ügyvezető titkárát és munkatársát, SZKORA 
Hildát.

1996. október 2-án tanulmányi kirándulást ter

vezünk az algyői olajmező és Ópusztaszer megtekin
tésére. A meghívókat már elküldtük.

Aczél Etelka 
elnök

TISZTELT TAGTÁRSAK!

A Magyar Geofizikusok Egyesülete a European 
Association o f Geoscientists and Engineers (EAGE) 
szervezet társult tagja lett. A társult tagsággal számos 
előny jár, ugyanakkor kötelezettségeket is ró ránk. 
Egyik leglényegesebb kötelezettségünk, hogy az 
EAGE taglétszámát növelni tudjuk a geotudomá- 
nyokat és a hozzájuk kapcsolódó mérnöki területeket 
művelő szakemberek lehetőség szerint minél na
gyobb számú belépése útján. Nem szabad elfelej
tenünk, hogy minden ilyen típusú szervezet tár
sadalmi és gazdasági hatékonysága szoros összefüg
gésben van taglétszámával is.

Az EAGE jelentős erőfeszítést igyekszik tenni 
taglétszámának növelésére. Létrehozott egy külön 
munkabizottságot, melynek feladata a tag- és társult 
országok szakemberei közül minél több új tagot 
toborozni. Szeretnénk közreadni ezért az EAGE-tag- 
ságra vonatkozó leglényegesebb információkat.

Az EAGE szervezetnek két szakága van. Az egyik 
a geofizika (korábbi EAEG), a másik a szénhid
rogén-földtani (korábban EAPG) szakág. Ha tehát 
valaki belép az EAGE-be, úgy belépésekor válasz
tania kell valamelyiket a két szakág közül. így mint 
EAGE-tag, ehhez a szakághoz fog tartozni, és ennek 
a szakágnak a hivatalos kiadványait és értesítéseit 
fogja megkapni. Természetesen a másik szakágba is 
beléphet, külön pót-tagdíj befizetése esetén.

Mint tag megkapja a First Break c. havi folyóira
tot. Mint szakági tag vagy a Geophysical Prospecting 
(évente 8 szám), vagy a Petroleum Science (ne
gyedéves) — szakága szerinti — kiadványok valame
lyikét kapja. Ezenkívül az EAGE igyekszik a tagsága 
közötti minél jobb szakmai kapcsolatépítést és ak
tuális ismereteik bővítését elősegíteni egyéb kiadvá
nyok megjelentetésével, konferenciák, munkatalál
kozók, kiállítások és továbbképzési programok meg
szervezésével és lebonyolításával.

Négy tagsági forma létezik a szervezetben. Van
nak aktív, diák, nyugdíjas és tiszteleti tagok. Aktív

tag lehet az a természetes személy, aki a geotu- 
dományok, vagy az azokhoz kapcsolódó mérnöki 
szakterületek valamelyikét műveli, és tudományos 
fokozattal, vagy legalább ötéves szakterületi gyakor
lattal rendelkezik. Diák tag lehet az, aki mint diák a 
fenti szakterületek valamelyikén tanul. A diák tagság 
öt évre szól. Tanulmányai befejezése után a diák tag 
minden külön eljárás nélkül aktív tag lehet, ha ezt 
kívánja. Nyugdíjas tag az lehet, aki a fenti szak
területek valamelyikét művelte korábban.

A tagfelvételhez egy, az EAGE által kidolgozott 
belépési nyilatkozatot kell kitölteni és a szervezethez 
eljuttatni. A diák tagsági nyilatkozatot a tanszék- 
vezetővel is alá kell íratni. A jelöltek listáját az 
Egyesület hivatalos lapjában közzéteszik, és ameny- 
nyiben 8 héten belül a tagoktól nem érkezik a tag
felvételt elutasító vagy megkérdőjelezhető észrevé
tel, úgy ajelölt az EAGE tagjává válik.

Az éves tagsági díj aktív tag esetén 80 NLG 
(holland forint). Diák és nyugdíjas tag éves tagsági 
díja 40 NLG. A második szakág éves többletdíja 
40 NLG. Az éves tagdíj befizetése minden év január
1-én esedékes. Amennyiben valaki több mint két 
hónapig nem fizeti be tagdíját, nevét törlik a le
velezési listáról. Ha tagdíját több mint egy éve nem 
fizette be, úgy automatikusan elveszíti EAGE-tag- 
ságát.

Jelentkezési lapok és szükség esetén részletesebb 
információk Egyesületünk titkárságán rendelkezésre 
állnak. Kérjük tagtársainkat, hogy felmérve azokat 
a kétség kívüli előnyöket, melyeket az EAGE-tagság 
jelent, lehetőleg minél nagyobb számban jelentkez
zenek mind az aktív, mind a diák tagság elnyeréséért. 
Egyesületünk elnöksége javasolni fogja alapítvá
nyunk kuratóriumának, hogy nyújtson támogatást a 
diák tagságra jelentkezők, és oda felvételt nyertek 
éves tagdíjának befizetéséhez.

Pályi András 
alelnök
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