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Beszámoló a Magyar Földtudományi Szakemberek X. Világtalálkozójáról 

 

 
A HUNGEO 2010 Magyar Földtudományi Szakemberek X. Világtalálkozóját 2010. 

augusztus 14-19. között, Szombathelyen rendeztük meg a Régiók – Határmentiség – 
Peremterületek égisze alatt. 

A rendezvénynek a Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki 
Kara Szombathelyen, a Károlyi Gáspár tér 4. B-C épületeiben adott otthont. 
Idei konferenciánkon 95 fő vett részt, összesen nyolc országból (Anglia, Ausztria, Románia, 
Szerbia, Szlovákia, Ukrajna, USA, és Magyarország), zömmel a Kárpát-medencéből. A nyugati 
szórvány magyarságot csak néhány szakértő képviselte. 

A X. Világtalálkozó 2010. augusztus 14-án délelőtt kezdődött a résztvevők egy részének 
regisztrációjával Budapesten a Magyarhoni Földtani Társulat székházában, majd kora délután 
egy autóbusszal leutaztak Szombathelyre, ahol a nyugat-magyarországi egyetemi kollégiumok 
adtak szállást a résztvevőknek. 
 Másnap, 2010. augusztus 15-én a kétnapos konferenciát egy napos őrségi szakmai 
kirándulás, „A vasi határvidék” bejárása előzte meg, Őriszentpéter–Szalafő-Pityerszer–
Felsőcsatár–Cák–Bozsok útvonalon. A kiránduláson 40 fő vett részt.  
 

Augusztus 16-án megkezdődött a X. Világtalálkozó Plenáris Ülése. Az üdvözlő beszédek 
elhangzása után bemutatásra került 10 plenáris előadás, felkért előadókkal.  

A következő nap az előadások több szekcióban kerültek bemutatásra. A szekciókon 
összesen 36 jó színvonalú előadás hangzott el.  
Az előadások az alábbi témakörökben hangzottak el: Földtudományok a nyugat-dunántúli 
tájban, Természetes erőforrások és gazdaság, Települések és életminőség, Természet és 
környezetvédelem, valamint a Földtudományi oktatás és ismeretterjesztés. 

A plenáris és a szekciókban elhangzott szóbeli előadások szüneteiben, valamint az 
prezentáció után megtekinthető volt 16 db. kiállított poszter a fenti témakörökben. Az előadások 
és a poszterek mind tematikában, mind pedig a kivitelezés módjában igen változatosak voltak.  

A HUNGEO 2010 Szervező Bizottsága a konferencián a 35 évesnél fiatalabb szakember 
által bemutatott legjobb posztert és a 30 év alatti előadó által bemutatott legjobb szakdolgozatot 
„Hajdú-Moharos József - HUNGEO Ifjúsági Díjjal” ismerte el. 

 
Rendezvényünk augusztus 18-19 között, egy két napos szakmai kirándulással fejeződött 

be Ausztria és Szlovénia területén. Kirándulásunk a következő útvonalat járta be: Szombathely–
Alsóőr (Unterwart)–Németújvár (Güssing)–Bohinji-tó–Száva-vízesés–Bledi-tó–Pivka Jama (1. 
nap), majd Predjama–Cerknicai polje–Rakov Škocjan–Alsó Lendva (Lendava)–Szombathely (2. 
nap). A kétnapos kiránduláson 40 fő vett részt, amelyen a gazdag és színvonalas szakmai 
programot, jó időjárás és jó hangulat egészítette ki.  
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