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Konferencia-felhívás 
HUNGEO 2014 

 
MAGYAR FÖLDTUDOMÁNYI SZAKEMBEREK  

XII. TALÁLKOZÓJA 
 
 

2014. augusztus 20–24., Debrecen 
 

MAGYAR FELFEDEZŐK ÉS KUTATÓK  
A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁÉRT 

 
1. KÖRLEVÉL 

 
A magyar földtudományi szakemberek újabb világtalálkozójára hívjuk Önöket, amelyet 2014. 
augusztus 20–24. között Debrecenben tartunk.  
 
A találkozók célja 
1. Lehetőséget biztosítani arra, hogy a Magyarországon, a szomszédos államokban és a 

nagyvilágban szétszórtan élő magyar földtudományi szakemberek egymás munkáját 
megismerhessék és támogathassák. 

2. Előmozdítani az egyes szakterületek és régiók közötti együttműködést.  
3. Közreműködni az egységes magyar földtudományi terminológia és korszerű oktatási 

anyagok kidolgozásában. 
4. Támogatni szakmai ifjúsági programok szervezését, valamint azokhoz kapcsolódó 

kiadványok megjelentetését. 
 
 A 2014. évi találkozó célja: bemutatni a magyar felfedezők és a földtudományok magyar 
kutatóinak egykori és mai eredményeit. Ezek az ismeretek biztosítják a természeti erőforrások 
jelenlegi hasznosítását és a jövőbeli lehetőségek előrejelzését, a hosszú távú, fenntartható 
gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében. E közös célokat az egyes szekciók sajátos témakörei 
tovább gazdagítják és konkretizálják. 
 
Az eddigi világtalálkozók 
 
I. HUNGEO’96 – 1996. augusztus 15–23. Budapest  
II.  GEO’97 – 1997. augusztus 21–25. Csíksomlyó 
III. GEO’98 – 1998. március 18–21. Budapest 
IV. GEO’99 – 1999. augusztus 18–23. Kelet-Szlovákia és Kárpátalja  
V. HUNGEO 2000 – 2000. augusztus 15–19. Piliscsaba 
VI. GEO 2002 – 2002. augusztus 21–25. Sopron 
VII. GEO 2004 – 2004. augusztus 28. – szeptember 2. Szeged  
VIII. HUNGEO – 2006. augusztus 20–25. Pécs 
IX. HUNGEO – 2008. 20–24. A FÖLD ÉVE ALKALMÁBÓL – Budapest  
X. HUNGEO – 2010. augusztus 14-19. Szombathely  
XI. HUNGEO – 2012. augusztus 20–25. Eger 
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RENDEZŐ: MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT (MHFT) 
 
Társrendezők: 

Debreceni Egyetem  
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 
Magyar Földrajzi Társaság (MFT) 
Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT) 
Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati egyesület (OMBKE) 

 
Felkérendő védnökök 
Áder János  köztársasági elnök 
Kósa Lajos Debrecen város polgármestere 
Szilvássy Zoltán a Debreceni Egyetem rektora 
Vörös Atilla MTA Földtudományok Osztályának elnöke 
 
A rendezvény szervező bizottsága 
Elnök Dr. Mika János (MMT) 
Titkár: Dr. Kovács-Pálffy Péter (MhFT) 
Tagok: Dr. Cserny Tibor (MhFT) 
 Dr. Csorba Péter (Debreceni Egyetem) 
 Dr. Csüllög Gábor (MFT) 
 Dr. Dávid Lóránt (MFT) 
 Dr. Horváth Gergely (MhFT) 
 Dr. Komlóssy György (MhFT) 
 Dr. Rózsa Péter (Debreceni Egyetem) 
 Dr. Pályi András (MGE) 
 Dr. Tardy János (MTTE) 
 Krivánné Horváth Ágnes (MhFT) 
 Zimmermann Katalin (MTTE) 
 
Határidők 
Jelentkezési lap visszaküldése: 2014. március 31. 
Előadás/poszter kivonat beküldése: 2014. március 31. 
Az előadások/poszterek elfogadása:  2014. április 30. 
Az előadások teljes szövegének beküldése  
rövid angol nyelvű összefoglalóval:  2014. június 30. 
Részvételi díj befizetése: A magyarországi és külföldi résztvevők számára is a később 
megküldendő számlán feltüntetett határidőig. 
 
A rendezvény helyszíne 
 
Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. www.unideb.hu 
 
Szakmai tudnivalók 
A rendezvény plenáris és szekcióülésekből, poszter- és cégbemutatóból, valamint fakultatív 
szakmai terepbejárásokból áll. 

http://www.unideb.hu/
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Szekciók és szekció felelősök – a rendezvény tudományos bizottsága 
Geofizika – Pályi András 
Geográfia – Csüllög Gábor, Dávid Lóránt  
Geológia – Cserny Tibor 
Meteorológia – Mika János 
Kartográfia, földmérés, térinformatika –Ádám József 
Oktatás, módszertan – Horváth Gergely 
Környezet- és természetvédelem – Tardy János 
Földtudományi felfedezések – Kubassek János 
Bányászat – Nagy Lajos 
 
A szekció előadások 20 percesek 
 
Áttekintő program 
2014.  augusztus 19. (kedd este) regisztráció az egyetemen 
 augusztus 20. (szerda)  szakmai terepbejárás a Hortobágyi Nemzeti Park 
területén 
 augusztus 21. (csütörtök) plenáris ülés, este szakmai városnézés, illetve fogadás 
 augusztus 22. (péntek)  szekció ülések 
 augusztus 23–24. (szombat–vasárnap) szakmai terepbejárás az Erdélyi Szigethegységben 
tervezett útvonal: Debrecen – Nagyvárad – Medve-barlang (Pietroasa) – Roşia Poieni 
(Veresvölgy / rézbánya) – Torda (sóbánya) – Torockószentgyörgy (szállás), majd Roşia Montana 
(Verespatak / római kori bányák) – Brad (aranymúzeum) – Nagyvárad – Debrecen. 
 
Előadás-bejelentés és az előadás-kivonata 
A szekciókhoz kapcsolódó szóbeli és poszter előadást lehet bejelenteni. Az előadás vagy poszter 
kivonatát 2014. március 31-ig kell megküldeni. 
Minden szekcióba várjuk a 2012-ben, vagy azután után elfogadott MSc diploma munkák 
bemutatását. Az ilyen munkák 30 évesnél fiatalabb előadójának a konferencia részvételi díjából 
50% kedvezményt adunk. 

A beküldött előadásokból zsűri állítja össze a programot. Az előadások elfogadásáról, 
vagy a poszter-előadás bemutatási lehetőségének felajánlásáról a szerzők 2014. április 30-ig 
értesítést kapnak. A HUNGEO 2014 témájához nem kapcsolódó, illetve késve érkező 
kivonatokat, a Tudományos Bizottság a program összeállításánál nem veszi figyelembe. Az 
előadások kivonatának sablonja február 1-től lesz letölthető a Társulat honlapjáról 
(www.foldtan.hu). A kivonat terjedelme nem haladhatja meg az egy A4 oldalt, ábrát azonban 
tartalmazhat. Ugyanide töltjük fel később a teljes tanulmányok formai előírásait is. 
 
Konferencia kötet 
A konferencia előadásait teljes terjedelmében megjelentetjük, legalább CD formátumban. Ehhez 
várjuk max. 6 oldalas terjedelemben az előadások teljes szövegét rövid angol nyelvű 
összefoglalóval 2014. június 30.-ig. 
 
Beküldési címek 
Magyarhoni Földtani Társulat HUNGEO 2014, 1255 Budapest Pf. 61.  
E-mail cím: mft@mft.t-online.hu (Krivánné H. Ágnes),  
kovacs.palffy.peter@gmail.com (Kovács-Pálffy Péter) 
 
Jelentkezés és a konferencia részvételi díja 

mailto:mft@mft.t-online.hu
mailto:kovacs.palffy.peter@gmail.com
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A konferencia részvételi díja három részből tevődik össze: egynapos előkirándulás, kétnapos 
előadóülés, illetve kétnapos utókirándulás. 
A korábbi évekhez hasonlóan arra törekszünk, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk.  
A Társulat honlapján (www.foldtan.hu) február 1-től lehet majd elérni a rendezvénnyel 
kapcsolatos részletesebb információkat. A részvételi díjjal együtt, a jelentkezési lapot is ott 
tesszük közzé. 
A jelentkezési lap megküldésének határideje: 2014. március 31. 
 
Szállás 
A Debreceni Egyetem Kollégiumában – a jelentkezési lapon történő központi foglalással, illetve 
egyéb helyszíneken, egyéni foglalással. Az egyéb javasolt helyszíneket február 1-től tesszük 
közzé a Társulat honlapján. 
 
Támogatás 
A 30 év alatti, a HUNGEO-n szakdolgozatot/diplomamunkát bemutató fiatalok a konferencia 
részvételi díjából 50% kedvezményben részesülnek. 
További támogatást a konferencia részvételi díjából attól függően tudunk adni, ha támogatást 
nyer egy már egy benyújtott pályázatunk. A jelentkezési lapon lehet a támogatási igényt 
megjelölni, annak meglétéről, vagy elmaradásáról mindenkit értesítünk 2014. július 20-ig. 
Támogatást kérhetnek a 35 év alatti előadók, a nyugdíjasok, és az igazoltan munkanélküliek.  
A szakmai terepbejárások részvételi díját nem áll módunkban támogatni. 
 
Hajdú-Moharos József – HUNGEO Ifjúsági Díj 
A HUNGEO 2014 Szervező Bizottsága a konferencián, 

1. a 35 évesnél fiatalabb szakember által bemutatott legjobb posztert  
2. a 30 év alatti előadó által bemutatott legjobb szakdolgozatot  
Hajdú-Moharos József - HUNGEO Ifjúsági Díjjal ismeri el. 
A díj összege: nettó 20.000 – 20.000 Ft. 

Fizetési feltételek 
A magyarországi és külföldi résztvevőknek – a jelentkezési lap beérkezése után – a fizetési 
határidő megjelölésével számlát küldünk. Kérésre a számlához csekket is csatolunk. 

 
Elérhetőség 
Technikai szervezés: Krivánné Horváth Ágnes 
Magyarhoni Földtani Társulat (Hungarian Geological Society) 
H-1015 Budapest, Csalogány u. 12. I/1. (postacím: H-1255 Budapest, pf. 61.) 
E-mail: mft@mft.t-online.hu 
Telefon: +3612019129 
Mobil: + 36204948449 
http://www.foldtan.hu/ 
kovacs.palffy.peter@gmail.com (Kovács-Pálffy Péter) 
 

http://www.foldtan.hu/
mailto:kovacs.palffy.peter@gmail.com

