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BALATONGYÖRÖKÖN 

rendezi meg a 

 Bányagépészet az új energiaszerkezet szolgálatában  
című 

 

44. BÁNYAGÉPÉSZETI és 

BÁNYAVILLAMOSSÁGI KONFERENCIÁT 

 

A KONFERENCIA témakörei: 

- Lehetőségek a megújuló energiastruktúrában  

- Bányászat és környezetvédelem 

- Bányászati fejlesztések 

 

A konferenciával kapcsolatos mindennemű kérdésükre 

a szervezők adnak választ. 

 

 

Ács József 

a kuratórium elnöke 

Mokánszki Béla 

szervező 

           Tel.: 06 20 2860070 Tel.: 06 30 9593419 

     E-mail: acsjoz@gmail.com               Email:mokabe@freemail.hu

       

 

 

 

 

Cím: 2841. Oroszlány, Pf. 36. 

 

Honlap: www.banyagepeszalapitvany.hu 
 

 

 

 



 

 

A  KONFERENCIÁRA  JELENTKEZNI  A  MELLÉKELT 

JELENTKEZÉSI  LAPOKKAL  LEHET: 

 

2011. szeptember 11-ig, előadásokkal 2011. augusztus 31-ig 

 

Jelentkezési cím: 

 

BÁNYAGÉPÉSZET A MUSZAKI FEJLODÉSÉRT ALAPÍTVÁNY  

2841 Oroszlány, Pf. 36. 

 

E-mailon: acsjoz@gmail.com, illetve mokabe@freemail.hu 

 

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok letölthetők a Bányagépészet a 

Műszaki Fejlődésért Alapítvány honlapjáról is. 

A szervezőbizottság a jelentkezések elfogadását a számla megküldésével 

igazolja vissza. 

 

A rendezvényen 15-20 perc időtartamú előadások tarthatók. 

Az előadások elfogadásáról a szervezőbizottság dönt, és erről az előadókat 

értesíti. Az előadások elfogadásánál, időbeosztásánál a szakmai jellegű 

előadások előnyben részesülnek a reklám jellegűekkel szemben. Az 

előadóknak projektor áll rendelkezésre.  Az előadások után lehetőség van 

hozzászólásokra. 

 

Az előadások anyaga nyomtatott formában megjelenik a konferencia 

kiadványban, amelyet a résztvevők a regisztráció során kézhez kapnak. 

Ennek feltétele, hogy a szerzők 2011. aug.31-ig az előadásuk anyagát -

max. tíz oldal (A4) terjedelemben- elektronikus úton megküldjék a 

szervezőknek. 

A konferencia kiadványában - 10.000Ft/oldal+ÁFA költség átutalása 

mellett - reklámoldal helyezhető el. 

 

A konferencia ideje alatt a szálloda előterében a földszinten szakmai 

anyagok, termékek bemutatására kiállítási lehetőséget biztosítunk, melynek 

díja 30.000Ft+ÁFA. 
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A 44. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia költségei: 

 

Részvételi díj: 38.000Ft/fő+ÁFA, amely magába foglalja a szervezés, 

a kiadvány, részvétel és az ellátás költségeit. 

Szállásköltség (reggelivel ,wellness lehetőséggel): 

8.000Ft/fő/éjszaka+ÁFA 

 

 

Szállást és étkezést a rendezvény helyszínén biztosítunk. 

Egyszemélyes szállásigényre 3.000Ft/éjszaka+ÁFA többletköltség 

fizetésével korlátozott számban lehetőség van, melyet a jelentkezési 

lapon kérünk jelezni. 

A konferencia résztvevőinek szeptember 29-én vacsorával egybekötött 

találkozót szervezünk. 

 

Az Alapítvány a részvételre történő jelentkezést követően a részvételi 

díjról, a szállásköltségről, illetve a kiállítási díjról számlát küld, 

melynek kiegyenlítése után szeptember 24-ig postázza a részvételre 

jogosító meghívót. 

 

A Bányagépészeti és Bányavill. Konferencia az Alapítvány céljait 

szolgáló tudományos tevékenység, továbbá a “szakmagyakorlóknak” 

a Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány-Bányászati Tagozatánál 

szabadon választható pontot érő szakmai továbbképzés is.    

 

 

A részvételi és szállás költségeket, illetve a kiállítási díjat 

„ KONFERENCIA 2011 ” megjelöléssel az Alapítvány 

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Móri Fióknál vezetett 

”10200452-36015919-00000000” számú 

egyszámlájára kérjük átutalni. 

 

 

 

 


