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1. körlevél
2003. december 15.


A magyar földtudományi szakemberek újabb Világtalálkozójára hívjuk Önöket, amely 2004. augusztus 28.- szeptember 2. között kerül megrendezésre Szeged, Szabadka/Subotica és Újvidék/Novi Sad  térségében.

A találkozók célja:

1.	Lehetőséget biztosítani arra, hogy a Magyarországon, a szomszédos államokban és szétszórtan a nagyvilágban élő magyar földtudományi szakemberek egymás munkáját megismerhessék és támogathassák.

2.	Előmozdítani az egyes szakterületek és régiók közötti együttműködést. 

3.	Közreműködni az egységes magyar földtudományi terminológia és korszerű oktatási anyagok kidolgozásában.

4.	Támogatni szakmai ifjúsági programok szervezését, valamint azokhoz kapcsolódó kiadványok megjelentetését.

Az eddigi Világtalálkozók: 

I.	HUNGEO’96 – 1996. augusztus 15–23. Magyarország,
Budapest - Balatonalmádi – Vörösberény,
II. 	GEO’97 – 1997. augusztus 21–25., Erdély – Románia, Csíkszereda - Csíksomlyó,
III.      GEO’98 – 1998. március 18–21., Magyarország, Budapest,
IV.	GEO’99 – 1999. augusztus 18–23., Kelet-Szlovákia és Kárpátukrajna,
V.	     HUNGEO 2000 ─ 2000. augusztus 15–19., Magyarország, Piliscsaba,
VI.      GEO 2002 – 2002. augusztus 21-25. Sopron – Őrvidék/Burgenland –
     Bécs/Wien (Ausztria.)

Rendező: Magyarhoni Földtani Társulat

Társrendezők:
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT)
Magyar Földrajzi Társaság (MFT)
Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE)
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT)
Magyar Meteorológiai Társaság (MMT)
Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSz)
Szegedi Tudományegyetem (SzTE)
A rendezvény helyszíne:		SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
6701 SZEGED, Egyetem u. 2-6.

A rendezvény Szervező Bizottsága:
Elnök:		Korpás László (MKBT) 
Tagok:		Hegybíró Zsuzsanna (MGE)
Hevesi Attila (MFT)
Izsák Éva (MFT)
Kéménczy Rózsa (Újvidék)
			Keveiné Bárány Ilona (Szegedi Tudományegyetem)
			Kicošev Saša (Újvidéki Egyetem)
Kocsis Károly (MFT)
Komlóssy György (MhFT)
		Kovács-Pálffy Péter (MhFT)
			Mika János (MMT)
			Mezősi Gábor (Szegedi Tudományegyetem)
			Nagy Béla (MTA Földtudományok Oszt.)
		Sarnyai Mária (Magyarkanizsa)
Verebiné Fehér Katalin (MFTTT)
			Zimmermann Katalin (MhFT)

Határidők:
Jelentkezési lap visszaküldése:				2004. március 1.
Előadás kivonatok megküldése:				2004. március 1.
Részvételi díjak és szállásköltség befizetése:
·	 a kedvezményezett országokból érkezők a regisztrációnál,
·	 egyéb országokból érkezők átutalással 			2004. június 1.-ig,
	ezután, vagy a helyszínen 10 %-kal megemelt összeget,
·	 magyarországi résztvevők a megküldött számlán feltüntetett határidőig fizetnek.


A Szervező Bizottság címe, elérhetősége
Magyarhoni Földtani Társulat
Hungarian Geological Society
H-1027 Budapest, Fő utca 68.
* H-1371 Budapest, pf. 433.
( 36-1-2019129 (Zimmermann Katalin)
Fax: 36-1-3561215
E-mail: mail.mft@mtesz.hu
A rendezvény körlevele megtalálható a világhálón is, a
http://lazarus.elte.hu/hun/hungeo , http://www.foldtan.hu címeken
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Az ötnapos rendezvény szakmai terepbejárásokból, plenáris és szekcióülésekből, valamint poszter kiállításból áll.

Szekciók:		“A”	Geofizika
				“B”	Geográfia
				“C”	Geológia 
“D”	Meteorológia 
				“E”	Kartográfia, földmérés, térinformatika
				“F”	Oktatás, módszertan

Program:

Augusztus 28. (szombat)
Regisztráció: 14.00 - 18.00 óráig
Helye: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Szeged, Egyetem u. 2-6.
Erre a napra étkezést nem biztosítunk.

Augusztus 29-30. Szakmai és kultúrtörténeti kirándulás
	29.-én (vasárnap)
Indulás reggel 7.00 órakor.
Útvonal:
Szeged – Röszke (határátlépés Szerbiába) – Palicsi tó – Szabadka/Subotica – Újvidék/Novi Sad (városnézés, a péterváradi/petrovaradini erőd megtekintése, párnaláva-feltárás) – Fruška Gora Nemzeti Park (miocén és kréta geológia, a Novo Hopovo-i templom és kolostor megtekintése), szerbiai magyar kollégák vezetésével, magyar illetve szerb nyelvű szakmai vezetéssel.
	Szállás a brankovaci postásüdülőben (befogadóképessége 60 fő).

30.-án (hétfő)
Indulás reggel 7.00 órakor
Útvonal:
Brankovac – geológia (triász képződmények) – Ruma - Nándorfehérvár/Beograd – Zenta/Senta – Magyarkanizsa/Kaniža – Röszke (határátlépés) – Szeged
	Szállás: Szegeden


Augusztus 31. (kedd)
Plenáris előadóülés a Szegedi Tudományegyetemen
Délelőtt:	Megnyitó, üdvözlések
				Plenáris ülés I.
		Délután:	Plenáris ülés II.
				Plenáris előadások vitája 
				A Koch Sándor Ásványgyűjtemény megtekintése
				Szegedi városnézés
Este:		Fogadás

Szeptember 1. (szerda)
Szekcióülések, poszterbemutató
Délelőtt:	Szekcióülések - bejelentett előadásokkal
Délután:	Szekcióülések - bejelentett előadásokkal
				Szekciók munkájának összefoglaló értékelése
				Vita
A HUNGEO Tudományos és Oktatási Program vezetőségi ülése

Szeptember 2. (csütörtök) Utókirándulás
		Szeged — Szarvas — Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park — Gyula


Előadás bejelentés és az előadás kivonat

A rendezvény fő címében meghatározott és az egyes szekciókhoz kapcsolódó szóbeli és poszter előadást lehet bejelenteni. Az előadás/poszter kivonatát a jelentkezési lappal együtt 2004 március 1-ig kell megküldeni.
A magyar nyelvű előadás kivonata tartalmazza az előadás címét, a szerző/k nevét – több szerző esetén megjelölve, szóbeli előadásnál ki fogja bemutatni, poszter esetén, ki az első szerző – és a szerző/k munkahelyét, elérhetőségét (postai, vagy e-mail címét) is. A kivonat terjedelme nem haladhatja meg az egy A4 oldalt, ábrát azonban tartalmazhat.
A kivonatot kérjük postán és elektronikus úton is (a megadott mindkét címre) elküldeni. A szöveg számítógépes nyomtatással (12 pontos karakterekkel) legyen elkészítve. A jelentkezési lapon kérjük megjelölni, hogy szóbeli, vagy poszter előadást jelent be, és azt melyik szekcióban kívánja előadni.
Beküldési cím: Magyarhoni Földtani Társulat GEO 2004, Budapest Fő u. 68., H-1027. E-mail címek: kpp@mafi.hu és mail.mft@mtesz.hu

A beküldött előadásokból zsűri állítja össze a programot. 
Az előadások elfogadásáról vagy elutasításáról a szerzők 2004. május 10.-ig értesítést kapnak. A GEO 2004 témájához nem kapcsolódó, vagy késve érkezett kivonatokat, a zsűri a program összeállításánál nem veszi figyelembe.

A RENDEZVÉNY RÉSZVÉTELI DÍJAI

DÉLVIDÉKI KIRÁNDULÁS (augusztus 29-30.)
	A Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában élő szakembereknek:

16 000.- Ft, 	ez az összeg tartalmazza az adókat

	Magyarországi és egyéb országbeli résztvevőknek: 

22.000,- Ft + 25 % Áfa

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA a bérelt autóbusz költségét.
Mindkét napon reggelit, ebédet, vacsorát, 29.-én szállást Brankovacon kétágyas szobákban.

A KONFERENCIA RÉSZVÉTELI DÍJA (augusztus 31.-szeptember 1.)

	A Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában élő szakembereknek:

	15 000 Ft, ez az összeg tartalmazza az adókat
	Magyarországi és egyéb országbeli résztvevőknek: 

23.000,- Ft + 25 % Áfa

RÉSZVÉTELI DÍJ AZ ALÁBBI KÖLTSÉGEKET FEDEZI:
a konferencia szervezési, postai költségeit, az előadások kivonatait tartalmazó kötet és a meghívók előállítási költségeit, az ellátási költségeket (augusztus 31.-én ebéd és fogadás, szeptember 1.-én ebéd).

UTÓKIRÁNDULÁS (szeptember 2.-án)

	A Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában élő szakembereknek:

	6.000,-,ez az összeg tartalmazza az adókat
	Magyarországi és egyéb országbeli résztvevőknek: 

6.000,-  Ft + 25 % Áfa

A részvételi díj tartalmazza a bérelt autóbusz költségét, szeptember 2.-án a hideg ebéd árát. 

SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK: 

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS:
SZTE Herman Ottó Kollégium, Szeged (Új Szeged) Temesvári krt. 50-52.
Elhelyezés kollégiumi szobákban, ára:

Kétágyas elhelyezés esetén:		
 2350,- Ft/fő/éj, reggelivel
Háromágyas elhelyezés esetén:		
 1850,- Ft/fő/éj, reggelivel


A kollégiumi szállásokat a csatolt jelentkezési lapon kell megrendelni, a költségeket pedig, a részvételi díjjal együtt kérjük kiegyenlíteni!

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS:
Figyelem! A szállodai elhelyezést a részt vevőknek egyénileg kell megrendelni, itt csak egy ajánlatot látnak, természetesen más helyet is választhatnak.
A Forrás hotelben lefoglaltunk a részt vevőknek egy kontingenst, amelyet a szálloda április 1.-ig biztosít.
Szobainformáció:
Superior*** szoba Teljes mértékben felújított négy csillag minőségű szobák, 
(23 légkondicionált), zuhanyzós fürdőszoba, WC, erkély, minibar, telefon, színes TV
Classic*** szoba részben megújult standard szobák, zuhanyzós fürdőszoba, 
WC, erkély, minibár, telefon, színes TV
Manzárd szoba: tetőtéri szobák, Zuhanyzós fürdőszoba, WC, színes TV, hűtőszekrény

Szobaárak:
Megnevezés
Árak Ft-ban/szoba/éj
Superior*** szoba 1 fő részére
15.200
Superior*** szoba 2 fő részére
17.700
Classic*** szoba 1 fő részére
11.000
Classic*** szoba 2 fő részére
14.400
Manzárd szoba 1 fő részére
8.200
Manzárd szoba 2 fő részére
11.000
Pótágyon való elhelyezés 
(classic és manzárd kategóriában)
4.200
Fenti kedvezményes szobaárak tartalmazzák a büféreggeli árát, a szálloda saját medencéjének, szaunájának és teniszpályájának használatát, valamint az idegenforgalmi szolgáltatásokat terhelő adókat.
A Hotel a résztvevők szállásfoglalását a (+36) 62/430-822-es faxszámon, a reserve@hotelforras.hunguesthotels.hu e-mail címen, illetve a H-6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24. postai címen várják, 2004. április 1.-ig.

A rendezvény ideje alatt igénybe vehető szolgáltatások összesítése


Szállás
reggeli
ebéd
vacsora
aug. 28.
Szeged
-
-
-
aug. 29.
Brankovac
szálláshelyen
hidegcsomag
Brankovac
aug. 30.
Szeged
szálláshelyen
hidegcsomag 
Szeged
aug. 31.
Szeged
szálláshelyen
egyetemi menzán
fogadás
szept. 1.
Szeged
szálláshelyen
egyetemi menzán
-
szept. 2.
-
szálláshelyen
hidegcsomag
-



Támogatási lehetőségek:
Anyagi támogatást tudunk adni a Szerbiában, Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában élő szakembereknek. A támogatás mértéke a meghirdetett részvételi díjak és az igényelt szállás költségének maximum 50 %-a lehet. Szállásköltséghez támogatást csak a kollégiumi elhelyezés igénylése esetében adunk. Előnyben részesülnek azok a 35 év alatti fiatalok, akik előadást is tartanak. A támogatásban részesíthetők száma korlátozott, a támogatásról a Szervező Bizottság dönt. 

Fizetési feltételek:
	A költségeket a kedvezményezett országokból érkezők a regisztrációnál fizethetik.
	Egyéb országokból érkezők a rendezvény költségeit átutalással egyenlítik ki.

Banki adatok: Magyarhoni Földtani Társulat (Hungarian Geological Society) 10200830-32310171 számú, a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett egyszámlájára. A bank címe: H-1052 Budapest, Gerlóczy utca 11.
A költségek átutalásának határideje: 2004. június 1.
Az egyéb országokból érkezők is fizethetnek a helyszínen készpénzzel, de a fizetendő összeg 10 %-kal magasabb.
	Magyarországi résztvevőknek - a jelentkezési lap beküldése után – a fizetési határidő megjelölésével számlát küldünk. Kérésre a számlához csekket is csatolunk.



Magyarhoni Földtani Társulat	Beküldési határidő: 2004. március 1.-ig
H-1027 Budapest, Fő u. 68			* H-1371 Budapest, Pf. 433
Tel: 36-1-2019129					Fax: 36-1-3561215
E-mail: mail.mft@mtesz.hu

J e l e n t k e z é s i  l a p

Jelentkezem a GEO 2004 - Magyar Földtudományi Szakemberek VII. Világtalálkozója rendezvényre.

Név:...............................................................Foglalkozás:...............................................…

Munkahely neve:..................................................................................................................

Munkahely címe:..................................................................................................................
(ország és irányítószám is)
....................................................................................................................................…….

Munkahely	 telefonszáma:....................................................................................................
(ország és város hívószám is)
	Fax száma:...............................................................................................

	  E-mail címe:.............................................................................................

Levelezési cím:....................................................................................................................
(ország és irányítószám is)
........................................................................................................................................….

Lakás telefonszáma:.........................................................................................................…
(ország és város hívószám is)

	35 év alatti-e?	q igen	q nem

Előadást/Posztert jelentek be az alábbi címen
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni!)

..................................................................................................................................…...........

................................................................................................................................….............

Társszerző(k):......................................................................................................................

Az alábbi szekcióban kívánok előadni
	A q	B q	C q	D q	E q	F q
(Az előadások bemutatásához , írásvetítőt, diavetítőt és számitógépes video kivetítőt biztosítunk.)
Kér-e számítógépes video kivetítőt?	q igen	q nem

Részt veszek: 	– a délvidéki kiránduláson			q
	– a konferencián			q
	– az utókiránduláson			q
	
SZÁLLÁS:
Kétágyas kollégiumi szobában			2350,-Ft/éj/reggelivel 	q
Háromágyas kollégiumi szobában		1850,-Ft/éj/reggelivel 	q

q		q		q		q	
augusztus  		28/29	     30/31	   	31/szept. 1        1/2
(az aug 29/30.-ai szállás Brankovacon van, a kir. részvételi díja tartalmazza)

A KÖRLEVÉLBEN AJÁNLATOT TETTÜNK SZÁLLODÁRA IS, AZT AZONBAN MINDENKINEK EGYÉNILEG KELL MEGRENDELNIE 2004. ÁPRILIS 1.-IG.


Támogatást kérek (A támogatási feltételeket lásd a körlevélben.)
	Délvidéki kiránduláshoz			q
	Konferencián való részvételhez			q
	Utókiránduláshoz			q
	Szálláshoz			q

Fizetésre vonatkozó információ (Lehetőségeket lásd a körlevélben.)
	Helyszínen fizetek		q
	Átutalással fizetek		q
	Postai csekket kérek		q
	A számlát kérem munkahelyemnek megküldeni		q



	...................................	...................................
			dátum							     aláírás




