
Jelentés az 

Eötvös 100 kiállításról a 81. EAGE konferencia és kiállítás kapcsán, mely az ExCeL 
Központban került megrendezésre Londonban, 2019. június 3-6. között 

A 81. EAGE Konferenciát és Kiállítást 2019. június 3-6. között rendezték meg Londonban, 
ahol az Eötvös-évforduló alkalmából a Magyar Geofizikusok Egyesülete kiállítási standján 
posztereken került bemutatásra Eötvös Loránd élete, főbb művei, valamint az Eötvös által 
készített sztereó fényképek közül egy kisebb válogatás. 
Számos látogató látogatta meg a standunkat, a 3D-s képek tetszést arattak. 
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Meglepetés volt számomra, hogy többek között Eötvös Loránd-díjat (Best Paper Award) is 
adott ki az EAGE. 
 
Az Eötvös Loránd-díjat a megelőző naptári évben a Geophysical Prospecting-ben megjelent 
legjobb publikáció szerzőjének (szerzőinek) adják. A publikációnak magas tudományos 
színvonalúnak kell lennie, és jelentős hozzájárulást kell képviselnie az EAGE egyik vagy több 
szakterületéhez. 
 
Az EAGE 2019 évi 81. konferenciája és kiállítása a világ legnagyobb és legátfogóbb 
multidiszciplináris földtudományi rendezvénye. A rendezvény egyrészt nagy konferencia, 
amely összesen több mint 1000 műszaki szóbeli előadást és e-posztet mutat be, másrészt egy 
technikai kiállítás, amely bemutatja a geofizika, a geológia és a víztározó / kőolajgyártás 



legújabb fejleményeit, eredményeit. Évente közel 100 országból több mint 7000 résztvevő 
látogatja ezt az eseményt. 
 
Az EAGE-ról 
Az Európai Földtudósok és Mérnökök Szövetsége (EAGE) egy globális, nem profitorientált, 
földtudományi tudósok és mérnökök szövetsége. Az ipari és tudományos szakemberek 
globális hálózatát biztosítja a tagsága számára. A szövetség valóban multidiszciplináris és 
nemzetközi mind formájában, mind törekvéseiben. 
Az EAGE tagsága az alábbi szakmai területek valamelyikében vesz részt: a geofizikában, a 
kőolajkutatásban, a geológiában, a víztározásban, a bányászatban, az ásványi nyersanyag 
kutatásban, a polgári építésben, az alagút építésben valamint a környezetvédelemben. 
Az EAGE két divíziót működtet: az Oil & Gas Geoscience divíziót és a Near Surface Geoscience 
divíziót. 
 
Az EAGE a következő tevékenységeket szervez tagjai számára: 

• Események (konferenciák, kiállítások, műhelyek) 
• Kiadványok (folyóiratok, könyvek) 
• Oktatási programok (rövid kurzusok, előadások) 
• Diákprogramok 
• Toborzás 

Az EAGE székhelye Hollandiában található, és regionális irodái vannak Houtenben (Európa 
Iroda), Moszkvában (Oroszország és FÁK Iroda), Dubaiban (Közel-Kelet Iroda), Kuala 
Lumpurban (Ázsia-csendes-óceáni hivatal) és Bogota (Amerika irodájában). 
 
 
London, 2019. június 6. 
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