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2018. szeptember 27-28-án 

BALATONGYÖRÖKÖN 

rendezi meg  

 

 

A BÁNYÁSZAT ÉS A FELDOLGOZÓIPAR JÖVŐJE 

 

című 

 

 

51. BÁNYAGÉPÉSZETI ÉS 

BÁNYAVILLAMOSSÁGI KONFERENCIÁT. 
 

 

A konferencia fő célkitűzése, hogy bemutassuk a folyamatban lévő, 

vagy tervezett bányászati és kapcsolódó feldolgozó-ipari 

fejlesztéseket. Továbbá lehetőséget biztosítunk az energetikai és 

környezetvédelmi aktualitások  megtárgyalására, a szakmai és 

baráti kapcsolatok ápolására. 

 

 

 

A konferenciával kapcsolatos mindennemű kérdésükre 

a szervezők adnak választ. 

 

 

 

Dr. Zsíros László 

a kuratórium elnöke 

Ács József 

elnökhelyettes 

Tel.: +36 20 6625409 Tel.: +36 20 2860070 
zsiros.laszlo@banyagepeszalapitvany.hu acs.jozsef@banyagepeszalapitvany.hu 

 
Cím: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 13. 

 



A konferenciára jelentkezni 2018. szeptember 16-ig lehet: 

 

 on-line regisztrációval: www.banyagepeszalapitvany.hu 

 

 a mellékelt jelentkezési lapok visszaküldésével:  

 

 E-mailen:   acs.jozsef@banyagepeszalapitvany.hu 

 

 levélben:    Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány  

                            2045 Törökbálint, Torbágy u.13. 

 

 faxon:        23/511-691 

 

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 

számítógép és projektor áll rendelkezésre. 

 

 

Az előadások anyaga nyomtatott formában megjelenik a konferencia 

kiadványban, amit a résztvevők a regisztráció során kézhez kapnak. Ennek 

feltétele, hogy a szerzők 2018. augusztus 31-ig megküldjék az előadásuk 

anyagát, az acs.jozsef@banyagepeszalapitvany.hu címre. 

 

 

A kiadvány egységes szerkezetű megjelenítése érdekében az alapítvány 

honlapján közzétett „Konferencia 2018 oldaltükör” alapján, vagy 

PowerPoint formátumban kérjük az előadás anyagát elküldeni. 

 

 

A konferencia kiadványában 15.000 Ft/oldal+ÁFA egységáron, 

reklámoldal elhelyezésére van lehetőség. 

 

 

A konferencia ideje alatt a szálloda földszinti előterében, szakmai anyagok, 

termékek bemutatására kiállítási lehetőséget biztosítunk, melynek díja 

30.000 Ft+ÁFA. 

 

http://www.banyagepeszalapitvany.hu/
mailto:acs.jozsef@


Az 51. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia részvételi 

feltételei: 

 

Részvételi díj:  

40.000 Ft/fő+ÁFA, amely magába foglalja a szervezés, a kiadvány, a 

részvétel és az ellátás költségeit. 

 

Szállásköltség (reggelivel, wellness lehetőséggel): 

9.500 Ft/fő/éjszaka+ÁFA 

 

Szállást és étkezést a rendezvény helyszínén biztosítunk. Egyágyas 

szállásigényre 5.000 Ft/éjszaka+ÁFA többletköltség fizetésével 

korlátozott számban van lehetőség, amit a jelentkezési lapon kérünk 

jelezni. 

 

A résztvevőknek szeptember 27-én vacsorával egybekötött baráti 

találkozót szervezünk. 

 

A konferenciára jelentkezni 2018. szeptember 16-ig lehet.  
A megadott határidőn túli jelentkezés esetén a létszámkeret betöltéséig a szervezők biztosítják 

a részvételi lehetőséget, de az így jelentkezők már nem szerepelnek a Konferencia 

kiadványában mint résztvevők. 

 

Az Alapítvány a részvételre történő jelentkezést követően a részvételi 

díjról, a szállásköltségről, illetve a reklám és kiállítási díjról számlát 

küld, melynek kiegyenlítése után szeptember 24-ig megküldi a 

konferencia végleges programját tartalmazó  meghívót. 

 

 

A részvételi és szállás költségeket, illetve a reklám és kiállítási díjat 

„ KONFERENCIA 2018 ” megjelöléssel az Alapítvány 

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Móri Fióknál vezetett 

”10200452-36015919-00000000” számú 

folyószámlájára kérjük átutalni. 

 

 


