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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:
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Mecsekérc Zrt., amelynek szakmai tevékenysége három 
területen tekinthető kiemelkedőnek: a környezetvédelmi ter-
vezés, szakértés, kivitelezés, ellenőrző rendszerek üzemelte-
tése; bányászati tevékenységeket lefedő komplex ki vitelezési 
tevékenység és radioaktív hulladékok felszín alatti elhelye-
zéséhez kapcsolódó szakértői, tervezői tevékenységek.

Karotázs Kft., amely 15 éve fontos szereplője a műszeres 
kútgeofi zikai (karotázs-) méréseknek. Több kutatás-fejlesz-
tés pályázaton szerepelt már sikeresen, és a napi munka 
mellett új mélyfúrás-geofi zikai műszereket és elektromos 
impedancia mérésére szolgáló 8–256 csatornás berendezé-
seket (EIS, EIT) fejleszt.

Tomogeo Kft., amely a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai 
és Onkoradiológiai Intézetével együttműködésben végzi te-
vékenységét a kőzet CT-vizsgálatok fejlesztőjeként.

A Geochem Kft. reklámfi lmmel képviseltette magát, 
amelynek fő tevékenysége a kutatás-fejlesztés, mely legin-
kább a nagyon tömör és a konszolidálatlan anyagok komp-
lex vizsgálatát, valamint speciális vizsgálóberendezések, 
eszközök fejlesztését célozza.

A standot látogatók számára a klaszter tevékenységét rek-
lámozó CD-t osztogattak. A klaszter kiállításon való részvé-
teléhez az Új Széchenyi Terv DDOP-1.1.3-11 számú, „Vál-
lalati együttműködés és klaszterek támogatása” című pályá-
zati forrása és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Kereskede-
lemfejlesztési pályázati támogatása járult hozzá.
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