
 ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 
HUNGARIAN MINING AND METALLURGICAL SOCIETY 
VEREIN UNGARISCHER BERG- UND HÜTTENLEUTE 
1051 Budapest Október 6. u. 7. 
                           /: (+361) 201-7337;                    www.ombkenet .hu                   E- :ombke@ombkenet .hu  

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
az OMBKE és az  Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által  

NAGYBÁNYÁN  

2019. május 9-12 között 

megrendezésre kerülő 

XXI. BÁNYÁSZATI –KOHÁSZATI ÉS FÖLDTANI KONFERENCIÁRÓL 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A Nagybányán rendezendő konferenciáról a www.emt.ro honlap ad részletes információt.  

A konferenciára az OMBKE autóbuszt indít.  
 

Program  

 
május  9.csütörtök:  indulás Győrből majd megállás  (felszálló létszám függvényében) Budapesten, az  

                               M3-as AP 103 km-nél és M3-as AP Polgár pihenőnél). 

        Útvonal: Győr – Bp. –M3 autópálya (útközben pihenők, ebéd a határ után) 
        Nagybányára - tervezett érkezés 16.00. 

        Bejelentkezés a hotelben, regisztráció, az étkezési jegyek átvétele. 

        Este érkezéskor vacsora (EMT által szervezett) 

                   Szállás: EUROHOTEL*** https://eurohotel-bm.eu 

                                                                         

május 10. péntek:     Reggeli a hotelben.  A Bányászati - Kohászati Szekció egész napos szakmai 
                                  kirándulása.Indulás az EUROHotel elöl. Ebéd útközben. 

Útvonal:                    Nagybánya – Felsőbánya – Dióshalom – Kapnikbánya – Magyarlápos – Koltó – 

                                  Aranyosmeggyes – Misztótfalu – Nagybánya (az útvonal még változhat, végleges 

                                  útleírást áprilisban küldünk szét) Vacsora (EMT által szervezett) 
 

május 11. szombat:   Reggeli a hotelben. Délelőtt részvétel a konferencia megnyitóján, plenáris előadásán 

                                   EUROHotelben (kísérőknek szabadprogram a városban). 
                                   Ebéd (EMT által szervezett ). 

                                   Délután szekció előadások a Egyetemen.        

                                   Este állófogadás (EMT által szervezett). 
 

május 12. vasárnap:  Reggeli a hotelben. 

                                   Hazaindulás.  Útközben ebéd. 

                                   Érkezés a felszállóhelyek szerint Győrbe. 
                                    

Az utazásához a baleset – betegség - poggyász biztosítást javasoljuk egyénileg megkötni.  

A konferencia plenáris ülésén és az állófogadáson résztvevőknek az egyenruha, vagy sötét öltöny ajánlott. 
Az utazáshoz és a kiránduláshoz öltözködjenek sportosan, rétegesen, esernyőt célszerű hozni.  Pénzváltásról 

egyénileg kell gondoskodni.  

Határátlépéshez érvényes útlevél vagy a személyi igazolvány elengedhetetlen. 

Az autóbuszban a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.  
Akinek az úttal kapcsolatban kérdése van, kérem, hogy az OMBKE Titkárságon Csányi Juditot keresse meg 

a (06) 1 201 7337-es vonalas telefon-, vagy a (+36) 30 539 8907 mobilszámon.   

 
 

Budapest, 2019. 01.28.                    

                                                         Jó szerencsét!                             Dr. Szabados Gábor s.k. 
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