
 

INFORMÁCIÓK 

 

Jelentkezés az OMBKE titkárságán a jelentkezési lap megküldésével 

cím:  1051 Budapest,   Október 6. u. 7 

               telefon/fax: 06-1-201-7337 

               e-mail:       ombke@ombkenet.hu 

Jelentkezési lap letölthető a www. ombkenet.hu   honlapról. 

A beérkezett jelentkezési lap alapján számlát küldünk, amelynek 

kiegyenlítéséről 2018. november 15-ig kérünk gondoskodni. 

Bankszámlaszámunk : 

K&H Bank 10200830-32310119-00000000 

 

Részvételi díj : 59.000 Ft +ÁFA, mely magában foglalja a szervezés, a 

részvétel, az ellátás és egy  éjszakai szállás költségét a Hotel Saliris 

Resort fürdőszobás  szobában kétfős elhelyezés esetén. A szobákban 

TV, minibár, wireles internet lehetőség állnak rendelkezésre. A 

szállóvendégek részére ingyenes az uszoda és a wellnes-centrum, 

valamint a fürdőköpeny használata ( papucsot nem adnak). 

Egyfős elhelyezése esetén a pótdíj 10.000 Ft +ÁFA. 

 

A szobák hivatalosan az érkezés napján 14:00 órától (ebéd után) 

foglalhatók el, amennyiben a szobában az előző nap vendégek voltak.  

A szobákat legkésőbb a távozás napján 10:00 óráig (a kávészünet 

végéig) kell elhagyni. A csomagoknak külön szobát biztosítanak. 

  

A szálloda minden szobája nem dohányzó, a kijelölt terülteken van 

lehetőség a dohányzásra (pl.: étterem terasza, szálloda bejárat melletti 

dohányzó terület).   

 

A szálloda közelében lévő őrzés nélküli parkoló ingyenes. Az őrzött 

parkoló, illetve garázs díja: 1500 Ft/nap, mely a recepciónál fizethető. 

 

Budapest, 2018. szeptember 12. 

Jó szerencsét! 

                 Zelei Gábor                   Dr. Hatala Pál              Szakál Tamás 

                MBFSZ  elnök               OMBKE elnök              MBSZ elnök 
 

 

 

                               

  

 

ELSŐ FELHÍVÁS 
      

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 

és a Magyar Bányászati Szövetség  

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szakmai támogatásával 

 

ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIÁT  
szervez 

2018. november 22-23-án 
  

BÁNYÁSZAT és GEOTERMIA  
  témakörben, 

 

a bányászatban és a geotermiában tevékenykedő felső- és középvezetők, 

 a fejlesztésben érintett  szakemberek részére 

a hazai bányászatot és geotermiát  érintő aktuális kérdésekről.  

 

Helyszín:  

EGERSZALÓK Hotel SALIRIS RESORT **** 
3394 Egerszalók, Forrás u. 6. 

N47°51'16.4" E20°19'59.9"   

(N47.8545827467; E20.3333143352) 

 

A konferencia védnöke:  

Dr. Kaderják Péter  
Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára

mailto:ombke@ombkenet.hu


  

                    A konferencia programja: 

2016. november 22. csütörtök 

9:00-                 Regisztráció 

10:00-  11:30     Előadások 

11:30-  11:45     Kávészünet 

11:45 - 13:15     Előadások 

13.15 - 14:00    Ebéd 

szállás elfoglalása 

 

15:00-  16:00     Előadások 

16:00 - 16:15     Kávészünet 

16:15 - 17:30    Előadások              , 

19:00  -              Vacsora, Pincelátogatás 
                                    

2016. november 23. péntek 

9:00  - 11:30   Előadások 

11:30 -11:45   Kávészünet 

11:45 -13:30       Előadások 

13:30 -               Ebéd 

 
 

            Szakmai előadásokra a jelentkezéseket kérjük  

         2018 november 10-ig az OMBKE címére megküldeni. 
 

A konferenciát a MOL Nyrt. támogatja 

 

 

 
 


