
 
 

 

 

Regisztrálni a digitális JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével 

lehetséges 

 

2022. november 5-ig 

 

Bankszámlaszámunk: 

 

K&H Bank 10200830-32310119-00000000 
 

  

Kérjük, hogy személyesen, vagy munkatársai aktív 

részvételével járuljon hozzá a rendezvény sikeréhez! 

 

 

 

 
Budapest, 2022. október 3. 

 

Jó szerencsét! 

 

 

 

 

Dr. Hatala Pál Homonnay Ádám 

elnök elnök 

OMBKE MBSZ 

 

 

 

 

  
 

 

M E G H Í V Ó 
 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a  

Magyar Bányászati Szövetség 

 

 

ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI 

KONFERENCIÁT 
szervez 

 

 

2022. november 9-11. között 
 

a bányászatban, energetikában és a geotermiában tevékenykedő felső- 

és középvezetők, a fejlesztésben érintett szakemberek részére 

a hazai bányászatot, energetikát és geotermiát érintő aktuális 

kérdésekről, kitekintéssel az alternatív megoldásokra 

 

Helyszín:  

Herceghalom, ABACUS Business & Wellness Hotel**** 
 

 

 

https://forms.gle/bPeZAbNqKRRKz8wQ8


A konferencia kiemelt támogatói: 

 

  
 

A konferencia főbb témakörei: 
 

- A bányászati szakigazgatás aktuális kérdései. 

- A bányászat és a szénhidrogénipar szerepe, helye és lehetőségei a 

nemzetgazdaságban és az energetikában. 

- A hazai nyersanyag erőforrások és a geotermikus potenciál 

hasznosítási lehetőségei. 

- Új fejlesztések és technológiák, megvalósításuk lehetőségei és 

feltételei. 

- A kő- és kavicsbányászat aktuális kérdései. 

- Az alternatív lehetőségek jelenlegi státuszának bemutatása, a 

bányászati kapcsolódási pontokkal. 

 

A konferencia előadói az államigazgatás, a hatóságok, a bányászatban 

és szénhidrogéniparban, energetikában, valamint a geotermiában 

tevékenykedő intézetek, szervezetek, vállalkozások képviselői. 

 

A konferencián lehetőség nyílik kérdések és hozzászólások 

megvitatására is. 

 

 

 

 

Regisztrációs díjak*: 
 

3 nap Kedvezményes: 

Early Birds** vagy OMBKE 

tag: 80 000 + ÁFA 

 Teljesárú:  90 000 + ÁFA 

1. nap Kedvezményes: 

Early Birds** vagy OMBKE 

tag: 45 000 + ÁFA 

 Teljesárú:  52 500 + ÁFA 

2-3. nap Kedvezményes: 

Early Birds **vagy OMBKE 

tag: 52 500 + ÁFA 

 Teljesárú:  60 000 + ÁFA 

*A regisztrációs díj a szállás és a reggeli költségét NEM tartalmazza! 

**Az „Early Birds” regisztrációra október 10-ig van lehetőség! 

 

A konferencia résztvevői kedvezményes áron foglalhatnak szállást: 

Standard szoba 2 fő részére: 27.250,- + ÁFA/éj 

Standard szoba 1 fő részére: 24.020,- + ÁFA/éj 

Superior szoba 2 fő részére: 30.910,- + ÁFA/éj 

Superior szoba 1 fő részére: 27.680,- + ÁFA/éj 

Junior lakosztály 2 fő részére: 36.960,- + ÁFA/éj 

Junior lakosztály 1 fő részére: 33.800,- + ÁFA/éj 

Deluxe suite 2 fő részére: 39.470,- + ÁFA/éj 

Deluxe suite 1 fő részére: 36.230,- + ÁFA/éj 

 
Büféreggeli ára, melyet a szobaár nem tartalmaz: 4.545 Ft + Áfa (5%)/nap 

Az árak a következő szolgáltatásokat tartalmazzák: szállás vitamin- és wellness-

sarokkal; korlátlan internet-elérés (Wi-Fi) a szobából, illetve a szálloda egész 

területén; az Abacus Spa élményfürdő üzemelő egységeinek (25 m hosszú 

úszómedence, jakuzzi, finn- és infraszauna, tepidárium, gőzkabin és két kültéri 

jacuzzi) korlátlan használata; fitness-terem, fürdőköpeny, szabadtéri parkoló 

használata. Az idegenforgalmi adót áraink nem tartalmazzák, az a helyszínen 

külön fizetendő 18 éves kortól, mértéke: 400,- Ft/fő/éjszaka. 


