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Már a címe is sok mindent elárul az EAGE szokásos éves 
konferenciájáról, ha meg részt is vesz rajta az ember, akkor 
még így két hónappal utána is tolulnak az információk, 
amelyeket a résztvevő szívesen megosztana az olvasóval. 
Még ha a hazaiakat nézzük is, furcsa paradoxon, hogy fel-
gyorsult világunkban el kell ide jönni, hogy egyes otthoni 
eseményekről ne maradjunk le… De menjünk sorjában és 
maradjunk a hazai vonatkozású híreknél!

A hagyományosan hazainak tekinthető kiállítók mellett 
találtunk egy újat is, az „Alkalmazott Földtudományi Klasz-
tert”. Manapság önmagában nem hírértékű, hogy megalakul 
egy új gazdasági társaság, azonban itt több, a földtudomá-
nyok egyes területein már bizonyított, korántsem nagy, 
többnyire K+F tevékenységet folytató cégek együttműkö-
déséről van szó és így, ismerve az otthoni állapotokat, az 
ezen a piacon való megjelenésük feltétlenül megemlítendő. 
Ha már eljön valaki kiállítani, egyéb módon is megmutatja 
magát, pl. szakmai előadást tart. Sajnos, hazai előadásokban 
nem bővelkedtünk, talán a klaszter tagokén és a következő 
cikkben olvasható egyetemista előadásán kívül másokét 
nem élvezhettük.

Hegybíró Zsuzsanna több éven keresztül az egyesület 
munkáját irányító EAGE Board tagja, „Membership and 

Cooperation Offi cer”

A Balkán Geofi zikai Társulat kiállítási fülkéje előtt (jobbról Törös Endre)
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Az EAGE nagy létszámú nemzetközi tudományos egye-
sülete mögött a hivatásos adminisztráció mellett egy egész 
sor, munkáját önkéntesen végző „elkötelezetett” végzi. Így 
volt Hegybíró Zsuzsanna több éven keresztül az egyesület 
munkáját irányító EAGE Board tagja, „Membership and 
Cooperation Offi cer”, aki nem vállalta tovább a nagy teher-
rel járó feladat elvégzést. Munkáját a többi leköszönő tiszt-
ségviselővel együtt egy kis ünnepség keretében köszönte 
meg az EAGE elnöksége. Köszönjük mi is, hogy önzetlen 
tevékenységével a hazai egyesület munkáját is elősegítette.

A tavalyi budapesti konferencia után már hazai vonatko-
zású hír az is, hogy találkoztunk a Balkán Geofi zikai Társa-

ság jövő évi rendezvényének első megjelenésével. A fonto-
sabb adatok: Tirana, október 7–10., az EAGE szponzorálá-
sával kiadott szórólap szerint előadásokat ez év szeptember 
elsejétől lehet beküldeni jövő év április 30-ig. A regisztráció 
december elsejével nyílik. A konferenciának honlapja még 
nincs, de az EAGE honlapján már szerepel, mint támogatott 
rendezvény. A közvetlen kapcsolatfelvételhez a bgs.
tirana.2013@gmail.com vagy az EAGE szokásos elérhető-
ségét találni a szórólapon.

Törös Endre

Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter részvétele
a 74. EAGE konferencián és szakkiállításon

Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter első nemzetközi 
megjelenése a 74th EAGE Conference & Exhibition 
incorporating SPE EUROPEC 2012, mérnökök és földtu-
dományi szakemberek európai szövetsége által rendezett 
konferenciával egybekötött nemzetközi kiállítás volt 2012. 
június 4–7. között.

Az EAGE egy 1951-ben alapított, világszerte 15 000 ta-
got számláló szervezet, melynek tagjai földtudományokkal 
foglalkozó kutatók és mérnökök. A főbb szakterületek: geo-
fi zika, kőolajkutatás, geológia, bányászat és ehhez kapcso-

lódó mérnöki tevékenység. Két divíziója működik: olaj- és 
gáz-, illetve felszín közeli rétegek. Az évente megrendezés-
re kerülő program Európa legjelentősebb multidiszcipliná-
ris szakmai rendezvénye, kiváló alkalom a kapcsolatépítés-
re, új üzleti kapcsolatok kötésére és a klaszterszolgáltatások 
célközönségnek történő bemutatására.

A klaszter 4 fős küldöttség képviseletében kiállítási pavi-
lonnal volt jelen. A standon a klaszter tagjait és szolgáltatá-
sait ismertető poszteren kívül 3 klasztertagunk külön posz-
terrel is képviseltette magát:

A klaszter kiállítási fülkéje


