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Beszámoló a VII. Magyar Földrajzi Konferenciáról –  
Lillafüred, 2014. szeptember 1-4. 

 
Hetedik alkalommal került megrendezésre a Magyar Földrajzi Konferencia, melyet 

minden második évben az ország különböző helyszínén tartunk. Idén a Miskolci Egyetem 
Földrajz-Geoinformatika Intézetének szervezésében került lebonyolításra az esemény, a Miskolc 
belterületéhez tartozó festői környezetben lévő Lillafüreden. A konferenciára nem csak az ország 
szinte összes egyeteméről és kutatóintézetéből, de még a határon túlról is érkeztek. Összesen 
175-en vettek részt a rendezvényen. Mivel a részvevők számára a helyszínt biztosító ikonikus 
épületben, a Palota Szállóban, kedvezményes szálláslehetőség állt rendelkezésre, az előadóknak 
és az érdeklődő közönségnek az impozáns helyszínen kívül semmi sem terelhette el a figyelmét a 
szakma ápolásáról. 

 

 
 

A konferencia hivatalos megnyitója előtti napra a szervezők szakmai kirándulásokat 
iktattak be. A jelentkezők választhattak a SISKÁNÉ DR. SZILASI  Beáta által vezetett „A 
Rudapithecustól a Telekes-patak szurdokáig – látványmozaikok Borsodban”, a DR. KOCSIS 
Károly vezette „Fény és árnyék a történeti Abaúj-Tornában – határtalanul” illetve a DR. 
HEGEDŰS András vezette Lillafüred környéki gyalogtúra közül. A résztvevők száma közel 
azonos volt mindhárom szakmai út során, a Telekes patak szurdokát tizenketten járták be, tízen 
látogattak el Kassára és a történeti Abaúj-Tornába és ugyancsak tíz vállalkozó jelentkezett a 
lillafüredi turista-útvonalak bejárására.  

 
A konferencia első napján, szeptember 2-án 9 óra 30 perckor a szervezők nevében 

SANSUMNÉ DR. MOLNÁR Judit üdvözölte a jelenlévőket, majd a rendezvény hivatalos megnyitója 
során DR. KOCSIS Károly, a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének igazgatója, 
PFLIEGLER Péter, Miskolc város alpolgármestere, DR. TORMA András, a Miskolci Egyetem 
rektora és DR. SZŰCS Péter, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánja 
szólalt fel. Ezek után a plenáris előadások következtek: DR. BENEDEK József a Kolozsvári Babeş-
Bolyai Tudományegyetemről, DR. MIKLÓS László a Zólyomi Műszaki Egyetemről, DR. MOLNÁR 
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József pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola képviseletében tartotta meg 
prezentációját. 
 

 
 

A plenáris előadások után a poszter szekció megnyitására került sor. Az egy óra 
rendelkezésre álló idő alatt szabadon lehetett beszélgetni a poszter készítőivel, szerzőivel, 
bemutatóival. A kiállító terem ezután még estig nyitva tartott, így a később érkezőknek is 
lehetőséget biztosítottak a posztereket megtekintésére.  

Az ebéd után a Területfejlesztés, a Talajtan 1. és az Éghajlattan 1. szekciók kerültek 
levezetésre, majd 16:30-tól – míg a Reneszánsz teremben a Talajtan 2. szekció zajlott – a 
Hunyadi teremben BERÉNYI István professzor úr 80. születésnapját ünnepelte a szakma a 
Társadalomföldrajzi Fórum keretein belül. A napot svédasztalos állófogadás és a miskolci 
egyetem oktatóiból és földrajzos hallgatóiból álló UNI CUM HABEAS együttes szolgáltatta 
koncert zárta. 

Másnap, szeptember 3-án öt párhuzamos szekció zajlott egymás mellett. Elsőként a 
Vízföldrajz, éghajlattan 2. és az Etnikai földrajz, oktatásföldrajz és településföldrajz 1. 
szekcióinak előadásai kerültek bemutatásra, majd egy kávészünet után a Felszínalaktan 1., 
megújuló energiák, a Gazdaságföldrajz 1., az Etnikumok – identitás – oktatás és a Város és 
településföldrajz 2. prezentációi voltak soron. Délután a Felszínalaktan 2., a Tájföldrajz 1., az 
Idegenforgalom 1., az Egészségföldrajz, Település- és népességföldrajz szekciók, este pedig a 
Felszínalaktan 3., a Tájföldrajz 2., az Idegenforgalom 2., a Közigazgatás és településföldrajz, 
valamint a Népességföldrajz – vándorlás szekciók kerültek megrendezésre. 

Az utolsó, szeptember 4-ei napon három szekció előadásait hallgathatta a közönség, 
Regionális földrajz, Térinformatika és Közlekedésföldrajz témákban. A konferencia záróbeszédét 
DR. KOCSIS Károly tartotta. 

A konferencia résztvevőinek fakultatív lehetősége volt, hogy különjárattal átutazhassanak 
a Miskolci Egyetem kampuszára, a XIV. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájára, 
melyen szám szerint 20 előadást tartottak az ország minden tájáról érkezett földrajzos PhD 
hallgatók. 

Összességében a VII. Magyar Földrajzi Konferencián résztvevők 26 szekció keretien 
belül 110 előadást hallgathattak meg, miközben szüntelen élvezhették a csodálatos szépségű 
Lillafüred természeti kincseinek látványát és a négy csillagos Hotel Palota kényelmét. 

 
Kóródi Tibor – Siskáné Szilasi Beáta, Miskolc 


