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Magyar Űrkutatási Fórum 2017 – Sopron 

A Magyar Asztronautikai Társaság és az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet közös kezdeményezésére, a Soproni Egyetem Simonyi Károly
Műszaki,  Faanyagtudományi  és  Művészeti  Kar társszervezésével  2017.  április  5–7.  között
Sopronban kerül sor a Magyar Űrkutatási Fórum 2017 konferenciára.

A Magyar  Asztronautikai  Társaság (MANT) és a  Geodéziai  és Geofizikai  Intézet  (GGI)
közös  kezdeményezésére  a  legrégibb  hagyományokkal  rendelkező  hazai  űrkutatási  szakmai-
tudományos rendezvény a 2015-ös megújulását követően ismét Sopronban lesz. Az Ionoszféra- és
Magnetoszféra-fizikai Szemináriumok 1972-ben éppen Sopronban kezdődött sorozatában ez már a
30. alkalom. Az előző, 2015-ös konferencia óta a rendezvény új neve Magyar Űrkutatási Fórum.
A név és a  tartalom megújításának célja,  hogy minél  szélesebb körű bemutatkozási  lehetőséget
teremtsünk  a  magyar  űrkutatás  és  az  űripar  szereplői  számára,  továbbá  az  egyetemisták,
doktoranduszok kutatómunkába való bevonása. Magyarország 2015 óta az Európai Űrügynökség
(ESA) teljes jogú tagja, mostanra összegyűltek az első tapasztalatok a tagságunkkal kapcsolatban. A
fórum elősegíti a véleménycserét, a meglevő szakmai kapcsolatok erősítését, új együttműködések
kialakítását a hazai űrkutató közösségen belül. 

A  2017.  április  5–7.  között sorra  kerülő  rendezvény  helyszíne  a  Magyar  Tudományos
Akadémia  Csillagászati  és Földtudományi  Kutatóközpont  Geodéziai  és Geofizikai  Intézet  (9400
Sopron Csatkai Endre u. 6–8.).

A Magyar Űrkutatási Fórumon meghívott előadást tart Tari Fruzsina, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban működő Magyar Űrkutatási Iroda vezetője, valamint  Kiss László akadémikus, az
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese. A 20-nál is több plenáris
előadás  többek  közt  az  űrfizika,  űridőjárás,  napfizika,  geofizika,  légkörfizika,  űrcsillagászat,
planetológia,  adatelemzés  témáit  érinti.  Alkalom  nyílik  az  űrkutatáshoz,  űrtevékenységhez
kapcsolódó  más  tudományterületeken,  műszaki  fejlesztésekben  elért  hazai  eredmények
bemutatására, megvitatására is. A szóbeli előadások mellett a résztvevők hasonló számú poszterrel
készülnek. 

A  tudományos  program  részleteiről  a  Magyar  Űrkutatási  Fórum  2017  honlapján
(www.muf2017.hu)  tájékozódhatnak  az  érdeklődők.  Résztvevőként  egészen  a  konferencia
kezdetéig nyitva áll még a regisztráció lehetősége.

További tájékoztatás kérhető:

Dr. Bacsárdi László, MANT főtitkár, e-mail: bacsardi.laszlo@mant.hu, mobil: (30) 266-6845

http://www.muf2017.hu/


HÁTTÉRANYAG

Magyar Asztronautikai Társaság
A  Magyar  Asztronautikai  Társaság  (MANT)  jogelődje  1956-ban  alakult.  Küldetése  azóta  is
változatlan, legfontosabb célkitűzései az alábbiak: terjeszteni az űrhajózási-űrkutatási ismereteket;
egységes magyar szaknyelv kialakítása az asztronautikában; foglalkozni az ifjúsággal, és erősíteni
azt az elvet, hogy az űrtan nem csak az űrhajózást jelenti, hanem jelen van mindennapi életünkben:
a  katasztrófa-előrejelzéstől  kezdve  a  termésbecslésen  és  a  műholdas  helymeghatározáson  át  az
orvos- és jogtudományig egyaránt. A MANT az űrkutatás iránt érdeklődő és az űrtevékenységgel
aktívan foglalkozó  hazai  szakembereket  tömöríti.  A társaság  szakmai  programok (konferenciák,
szemináriumok,  találkozók)  szervezése  mellett  minél  szélesebb  közönséghez  szeretne  szólni,  a
fiataloktól  az  idősekig  egyaránt.  Az  általános  és  középiskolás  fiatalok  számára  pályázatokat,
programokat,  űrtáborokat,  a  felsőoktatásban  tanulók  számára  ifjúsági  szakmai  fórumot,
űrakadémiát, világűrklubot szervez, rendszeres kiadványokat jelentet meg.
További információ a Társaságról: www.mant.hu 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet
Az MTA Csillagászati  és  Földtudományi  Kutatóközpont  Geodéziai  és  Geofizikai  Intézet  három
nagy  múltú  intézet  összevonásával  létrehozott  kutatóintézet.  A  Geodéziai  és  a  Geofizikai
Kutatólaboratóriumok  az  egykori  Selmecbányai  Akadémia  utódintézményei,  a  Földrengésjelző
Intézetet  1905-ben  alapították  Budapesten.  Nemzetközi  és  hazai  kutatási  feladata  a  bolygóközi
tértől  a  Föld  magjáig  terjedő  óriási  térrész,  a  Föld-rendszer  fizikai  állapotának,  folyamatainak
megfigyelése,  modellezése  és  elemzése.  A felfedező  kutatások  mellett  közfeladatként  ellátja  a
Nemzeti Szeizmológiai Szolgálat és a Föld körüli térség diagnosztizálásának feladatait is. Az intézet
űrkutatási  tevékenysége  a  műholdas  gravimetriai  kutatások,  tektonikai  folyamatok  űrgeodéziai
módszerekkel  való  megfigyelése,  valamint  a  Nap–Föld  fizikai  kölcsönhatások,  a  Föld
plazmakörnyezete és a geomágneses tér modellezése terén jelentős. 
További információ: www.ggki.hu

Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 
Informatikai és Gazdasági Intézete
A Soproni Egyetemen (SOE) 2002-ben indult el a gazdaságinformatikus (GAIN) képzés. Az ötéves
képzési  formában  gondozott  képzést  2005-től  BSc-képzésként  hirdettük  meg,  amelyhez
kapcsolódóan 2009-től  MSc-képzés,  2014-től  pedig  felsőoktatási  szakképzés  is  folyik,  valamint
PhD-programot is kínálunk. A SOE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
(SKK)  Informatikai  és  Gazdasági  Intézete  felelős  a  gazdaságinformatikus  alapképzésért  és
mesterképzésért,  valamint  az  Informatika  a  faiparban  doktori  programban  résztvevő
doktoranduszokért.
További információ: www.inf.nyme.hu

http://www.inf.nyme.hu/
http://www.ggki.hu/
http://www.mant.hu/

