
A MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETÉNEK 34. VÁNDORGYÛLÉSE
2015. SZEPTEMBER 24-26, BUDAPEST, BENCZÚR KONFERENCIAKÖZPONT

A TERVEZETT PROGRAM

TÁRSRENDEZÕ EGYESÜLETEK

A VÁNDORGYÛLÉS KIEMELT TÉMAKÖREI (ELÕZETES LISTA)

Szeptember 24. 8:00-9:45 „nulladik óra a geofizikáról”: elõadások középiskolásoknak
(csütörtök) 10:00 a tudománytörténeti kiállítás megnyitása

10:30-12:30 megnyitó, plenáris elõadások
14:00-18:00 elõadások
19:00-22:00 baráti vacsora a Benczúr szállodában

Szeptember 25. 9:00-12:30 elõadások, speciális szekciók
(péntek) 13:30-18:00 elõadások

Szeptember 26. 9:00-12:00 tanulmányi kirándulás a Budai Vár barlangjaiban, bevezetõ elõadá-
(szombat) sokkal és szakmai vezetéssel

Magyarhoni Földtani Társulat (MFT)
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE)
Society of Petroleum Engineers (SPE), Hungarian Section
EAGE Magyarországi Csoport

- szénhidrogénkutatás

- geofizikai módszerek a régészetben
- mérnökgeofizika és geotechnika

- geotermikus vizsgálatok
- litoszféra és mélyszerkezet-kutatás

EGBELL 1915
SZÁZ ÉVES A MÛSZERES KÕOLAJKUTATÁS

Az egbelli, akkor már ismert kõolajtelep felett 1915-
ben kezdõdtek azok a geofizikai mérések, amelyek
1916-ra igazolták az Eötvös-inga mérések alkal-
mazhatóságát a szénhidrogénkutatásban. Amikor
az Egyesület hagyományos vándorgyûlésén ezt a
centenáriumot ünnepli, áttekinti a geofizikának és
társtudományainak jelenkori eredményeit és jövõ-
beli kilátásait. Várjuk a földtudományok mûve-
lõinek elõadásait, bemutatóit.részvételét,



A HELYSZÍN

A vándorgyûlésnek a Benczúr Konferenciaközpont és
Szálloda ad otthont (cím: H-1068 Budapest, Benczúr
utca 35; telefon: +361 479-5650; fax: +361 342-1558,
honlap: www.hotelbenczur.hu). Szállásfoglalás a hotel
szervezésében. A szállásfoglalás ûrlapja honlapunkról is
letölthetõ.
A hotel általunk igénybevételre tervezett összes terme
légkondícionált, a legkorszerûbb technikával felszerelt. A
hangulatos terasz és a belsõ kert ideális helyszíne lesz a
kávészüneteknek és a mûszerbemutatóknak. Az elõ-
csarnokba tervezzük a magyarországi mûszeres szén-
hidrogénkutatás történetét és nagyjait bemutató kamara-
kiállítást.

A vándorgyûlés második körlevelét 2015. júniusában tervezzük kiküldeni. Addig is várjuk érdeklõdésüket a
Magyar Geofizikusok Egyesületének titkárságán (telefon:1-201-9815; e-mail: postmaster@mageof.t-online.hu).
Az Egyesület honlapján ( www.mageof.hu ) és a ”Geofizikusok Egyesülete” facebook-lapon naprakész
információkat adunk. Akörlevelek, a jelentkezési lap és az egyéb tudnivalók a honlapon lesznek láthatók.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Magyar Geofizikusok Egyesülete
Kövesse a vándorgyûlés elõkészítését a Facebook-on is!

ELÕADÁSOK, PREZENTÁCIÓK

A vándorgyûlésre magyar vagy angol nyelvû, szóbeli vagy poszterelõadásokat várunk. Az elõadások tartalmi
összefoglalóját szövegfájlként 2015. június 10-ig kérjük beküldeni az Egyesület postafiókjába
(postmaster@mageof.t-online.hu). Terjedelmi korlát: szóközök nélkül 2500 karakter. A beküldött elõadások
programba kerülésérõl az .MGE Tudományos Bizottsága dönt

REGISZTRÁCIÓ ÉS RÉSZVÉTELI DÍJAK

A vándorgyûlésre jelentkezni elektronikusan vagy levélben lehet, felhasználva a honlapról ( )
letölthetõ regisztrációs lapokat, vagy az ott elérhetõ regisztrációs felületet. A várható (forgalmi adóval növelt)
regisztrációs díj 55 000 Ft (augusztus 15. elõtt fizetve), illetve 65 000 Ft (augusztus 15. után). A korlátozott
létszám miatt külön regisztráció szükséges a szombati programra (tanulmányi kirándulás a budai Várbarlangba).
A gynapos regisztráció lesz lehetséges. Az egyetemi hallgatók kedvezményes
részvételi díjat fizetnek (35 000 Ft aug. 15. elõtt, 40 000 Ft aug. 15. után).
AMagyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének határozata alapján mind a vándorgyûlésen tartott elõadással,
mind a részvétellel a szakértõi jogosultsághoz elõírt kreditpontokat lehet szerezni.
A vándorgyûlés helyszínén lehetõség lesz hazai és külföldi, a földtudományok területén mûködõ szolgáltató
szervezetek bemutatkozására (kiállítás, promóciós elõadások, bemutató poszterek).

www.mageof.hu

pénteki speciális szekciókra e


