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A Dél-Dunántúli Környezetipari Klaszter és a Karotázs Kft.  képviseletében 6 fő vett részt 
Tiranában, 2013. október 07 – október 10. között rendezett BGS-en (7th Conhress of the 
Balkan Geophysical Society). Az előkészítés során a Karotázs Kft. erre az alkalomra is saját 
posztert, kiadvány, szóróanyagokat készítet. Feladatunk volt – az általános kiállítói feladatok 
mellett – a munkatársak egy részének és a kiállított eszközök helyszínre és a helyszínen való 
szállítása, stand berendezése, üzemeltetése, kapcsolattartás. A BGS-en kiállítottuk a saját 
fejlesztésű új karotázs berendezésünket és a sokcsatornás komplex impedancia mérő 
műszerünket. A standunkon a Dél-Dunántúli Környezetipari Klaszter angol nyelvű 
bemutatkozó anyagát is kitettük. A szervezési munka egy részét a TENSI Kft. Pécs végezte! 

 

Helyszin: Tirana International Hotel 

 

Karotázs standja    balról jobra: Máthé Kálmán, Kollár László,  
      Dr. Kiss Márta, Dr. Tőrös Endre, Henézi Ferenc 
 
A BGS-en érdeklődési területünket nagyrészt a Karotázs Kft. tevékenysége határozta meg és 
az, hogy ebből középtávon minek van realítása, nem csak földtani kutatási szempontból.  

1. Mélyfúrásgeofizikai és kapcsolódó szolgáltatások, nem csak a balkán régióban (+ Török, 
Orosz, …), 
2. Kutatás irányai, tendenciái, új és várható eredményei, bekapcsolódási lehetőségek, 
3. Műszer – szoftver és technológiafejlesztések, azok szinvonala, 
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4. Műszer eladási lehetőségek felmérése, bemutatkozás, kapcsolatkeresés. 
Albán kapcsolatok építése: Rushan Lico professzor úr (Universitat Tiranne) visszatérő 
vendég volt standunknál, nagy érdeklődést mutatott a standunk, kutatási, fejlesztési 
tevékenységünk iránt. Megajándékozott bennünket egyetemi tankönyvével (Studimi i puseve 
Me metodat gjeofizike), a kiállítás utolsó napján elkérte a standunkon kiállított karotázs 
szelvényeket, hogy az Albán geofizikus oktatásban tudja bemutatni. 

 

Szakmai konzultációk  

Prospectiuni (Románia): A társasággal már a tavalyi Koppenhágai EAGE kongresszuson 
megismerkedtünk. Tiranában ez a kapcsolat tovább mélyült, felvetődőtt közös kutatási 
tevékenység, karotázs mérés, melyekre igéretük szerint hamarosan árajánlatot kérnek.  

 

Prospectiuni és a Beralb standjai   Karotázs stand közvetlenűl a bejáratnál, 
       minden út rajtunk keresztül vezetett  

Megismerkedtünk, többek között a Deco Geophysical SC (Moscow State University Science 
Park), Beralb (Török), Bankers (Albánia), Petromas Energy Inc (Kanada), Sercel és Iris  
Instrumens (France) standjaival, jelenlévő képviselőivel, remélhetőleg néhányukkal 
késöbbiekben munkakapcsolatot is sikerül kialakítani. 

A hivatalos és fakultatív programokon kívűl (előadások, kiállítás, fogadások, kirándulás 
Durresbe), magunk is sok hasznos programot szerveztünk. 
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 BGS-n több magyar vonatkozású esemény is volt!   

 

Geoport Kft. standja         balról jobra: Kállai Róbert, Dr. Nagy Attila, Dr. Baráth István 

    

Magyar vonatkozásu előadások 

 

Néhány kép a magyar delegációkró:, Geoport Kft., MFGI. (Budapest) GGKI. (Sopron), Karotázs Kft. 
(Pécs) 
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Fogadás az Albán Tudományos Akadémián,            Kirándulás Durresbe (Albán tengerpart)  
              Magyar – Orosz - Albán kapcsolatok ápolása 

Útközben: 

    

Montenegró, festői tájak  Kruje bazár, bevásárlás 

 

Kruje, a várból     Vármuzeum, egy kis Albán történelem, 15. századi hős,  
     Kasztrióta György (más néven Szkander bég) szülőhelye! 


