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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.
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