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TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG 

 
 

Elnök 
Dinya László CSc, egyetemi tanár  
 

Társelnökök 
Lehoczky Éva az MTA doktora, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó - MTA ATK TAKI 
Takácsné György Katalin PhD, egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Keletei Károly Gazdasági Kar, Budapest 
 

Tagok  
Bujdosó Zoltán campus főigazgató, campusokért felelős rektorhelyettes  
Csörgő Tamás az Európai Akadémia tagja, kutatóprofesszor  
Fodor László egyetemi docens, dékán  
Baranyi Aranka egyetemi docens, intézetigazgató  
Láposi Réka egyetemi docens, intézetigazgató, dékánhelyettes 
Novák Tamás egyetemi docens, tanszékvezető 
Tóth László főiskolai tanár, intézetigazgató  
 
 

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 
 

Elnök 
Dinya László CSc, egyetemi tanár  
 

Tagok  
Bokrosné Baranyi Tímea irodavezető 
Csernák József adjunktus  
Dupcsák Zsolt mérnöktanár 
Domán Szilvia főiskolai docens, tanszékvezető  
Koncz Gábor egyetemi docens 
Taralik Krisztina egyetemi docens, tanszékvezető  
Pallás Edit Ilona főiskolai docens  
Szabó Rozália nyelvtanár 
Szűcs Csaba adjunktus 
Vincze Judit egyetemi docens 
Lakatos Márk mesteroktató  
Fenyvesi György informatikus ügyvivő szakértő  
Illés Csilla gazdasági vezető 
Nagy Réka Emese PR és kommunikációs ügyintéző 
Szöllősi Lénárd műszaki osztályvezető 
 
 

Titkár 
Kovácsné Burunkai E. Patrícia  
 
Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 
Telefon: +36 37 518-304 
E-mail: ntn2020@uni-eszterhazy.hu 
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TERVEZETT PROGRAM 
 

2020. április 8. (szerda) 
 

 08:00 - 10:00 Regisztráció („B” épület, földszint) 
 Plenáris ülés („B” épület, V. előadó) 
 10:00 - 10:10 Megnyitó, köszöntő 
  Bujdosó Zoltán campus főigazgató, campusokért felelős rektorhelyettes 
  Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
 10:10 - 11:20 Plenáris előadások (a prominens hazai előadók felkérése folyamatban van) 
 11:20 - 11:30 Konferencia fotó („B” épület előtti lépcső) 
 11:30 - 11:50 Poszter szekció megnyitása („A” épület, Aula) 
  Dinya László egyetemi tanár  
  Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
 12:00 - 14:00 Ebéd („A” épület, „T” előadó) 
 14:00 - 18:00 Szekcióülések („A” épület, „B” épület) 
 18:00 – 18:10 Zárszó 
  Bujdosó Zoltán campus főigazgató, campusokért felelős rektorhelyettes 
  Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
 
2020. április 9. (csütörtök) 
 

 A rendezvény a „Nemzetközi Hét” programjához kapcsolódik, melyről további információ az alábbi linken 
található: https://uni-eszterhazy.hu/en/ekf-college/incoming-staff/international-week-2020 

 A konferencia programja és a nemzetközi hét programja egymással párhuzamos, de függetlenül zajlik.  
 A két rendezvényre a regisztráció külön történik. A nemzetközi hét programjaihoz fakultatív módon, a kon-

ferencia résztvevői számára a honlapon feltüntetett jelentkezési határidő lejárta után is lehet csatlakozni. 
    
A konferencia célja 

 
Már két évtizede élünk a 21. században, és nem úgy tűnik, hogy közelebb kerültünk volna a század- (ezred) fordu-
lón már jól kivehető, nagy kihívásaink megválaszolásához. Pedig a gyorsuló technikai fejlődés (a „negyedik ipari 
forradalom, IF-4.0) ezzel a reménnyel kecsegetett. Sőt ellenkezőleg, szakértők egybehangzó véleménye szerint 
kritikus fordulóponthoz érkeztünk: ha a következő tíz évben nem teszünk döntő lépéseket a válaszok terén, akkor 
kaotikus világ köszönt ránk, és az utódainkra. Az már bizonyossá vált, hogy a nagy környezeti, gazdasági, társa-
dalmi kihívások egymástól nem függetlenek, ráadásul globálisak is – ami azt jelenti, hogy csak az eddiginél jóval 
szorosabb, és hatékonyabb, globális együttműködéssel kezelhetők. Többen így fogalmaznak: „legnagyobb prob-
lémánk az, hogy 19. századi gondolkodással (elvek mentén), 20. századi megoldásokkal (intézményrendszerre 
támaszkodva) próbáljuk menedzselni a 21. század olyan kihívásait, amilyenekkel soha korábban még nem talál-
kozott az emberiség”. A megfogalmazásban benne a válasz is: 21. századi megoldásokra van szükség.  
Ezt a kérdéskört szeretnénk minél több hazai és külföldi szakértő részvételével körbejárni, erről szeretnénk re-
ményeink szerint előremutató eszmecserét folytatni. Úgy, ahogyan azt tesszük immár három évtizede Gyöngyö-
sön, a Nemzetközi Tudományos Napok keretében. Ezúttal már 17. alkalommal várjuk a környezeti, gazdasági, 
társadalmi kihívásokkal foglalkozó szakembereket erre a kétévente sorra kerülő, patinás rendezvényre, és örül-
nénk, ha minél többen élnének a lehetőséggel, megosztanák gondolataikat, tudományos eredményeiket a konfe-
rencián a nyilvánossággal, meg egymással.  Az előadások publikáció formájában is hagyományosan megjelen-
nek a konferencia tanulmánykötetében. 
 
Tervezett szekciók 

 

Előadói szekciók:  
1. Fenntartható agrárium, élelmiszergazdaság  
2. Fenntartható társadalom 
3. Fenntartható területfejlesztés 
4. Tudásszolgáltatások és tudásmenedzsment 
5. Innováció és versenyképes vállalkozások 
6. Oktatás, humán erőforrás 
7. Idegen nyelvű szekció(k) 
8. Egyéb (a beérkező anyagok függvényében kerül véglegesítésre) 

Poszter szekció 
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Előadások és poszterek 
 
Egy részvételi díj befizetése legfeljebb két első szerzős publikációs megjelenést tartalmaz (két előadás, vagy egy 
előadás és egy poszter, vagy két poszter). A regisztrációt és a befizetést minden esetben az első szerző nevén kell 
indítani! 
 
A konferencia szervezői fenntartják a jogot, hogy túljelentkezés esetén, csak a témakörhöz szorosan kapcsolódó 
előadásoknak és posztereknek biztosítanak előadási lehetőséget. Túljelentkezés esetén a konferencia 
Tudományos Bizottsága a felkért szekcióelnökökkel együtt tesz javaslatot az előadásra kerülő, illetve a poszter-
szekcióban megjelenő témákra, esetleg a jelentkezés visszautasítására.  
 
A konferencia poszter szekciójában egységes poszter paneleket (B1-es méret, 700x1000 mm) biztosítunk az 
anyagok bemutatására. 
 
Az előadások és a poszterek anyagát a Tudományos Bizottság lektoráltatja. A témánként, maximum 8 oldal 
terjedelmű, a konferencia kiadvány tartalmi és formai követelményeinek megfelelő cikkeket ISBN számmal 
ellátott, könyvnek megszerkesztett, elektronikus konferencia kiadványban jelentetjük meg. 
 
A Tudományos Bizottság ajánlásával a kiemelkedő előadások meghívást kapnak A Falu, a Journal of Central 
European Green Innovation és az Acta Carolus Robertus, Ecocycles című folyóiratokban történő publikálásra. 
 
A konferencia nyelve: magyar, angol, szekciók esetében német 
 
A konferencia helyszíne:  
 

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT CAMPUS 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 

 
A résztvevők által igénybe vehető szolgáltatások díja: 
 
KONFERENCIA RÉSZVÉTEL – 2020. április 8. 
 

Részvétel (előadással, poszterrel): 19.000.- Ft/fő  
(A díj tartalmazza: honlapról letölthető konferencia kiadvány és összefoglalók kötete, programfüzet, kávé 
jegy, regisztrációs csomag, ebéd) 
 
Részvétel (előadással, poszterrel), mint PhD hallgató: 15.000.- Ft/fő  
(A díj tartalmazza: honlapról letölthető konferencia kiadvány és összefoglalók kötete, programfüzet, kávé 
jegy, regisztrációs csomag, ebéd) 
 
Részvétel (előadással, poszterrel) az EKE munkatársai számára: 5.000.- Ft/fő 
(A díj tartalmazza: honlapról letölthető konferencia kiadvány, letölthető összefoglaló kötet, programfüzet, 
kávé jegy, ebéd) 
 
Publikáció megjelenésének díja részvétel nélkül: 9.000.- Ft/fő  
(A díj tartalmazza az interneten letölthető konferencia kiadványt.) 
 
Részvétel a konferencián előadás tartása nélkül (társszerzők, kísérők részére): Ingyenes  
 

A NEMZETKÖZI HÉT – 2020. április 9. 
 A Nemzetközi Hét programjairól további információ az alábbi linken található: 
 https://uni-eszterhazy.hu/en/ekf-college/incoming-staff/international-week-2020 
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A szállásigénylés és foglalás egyénileg történik. A választáshoz néhány lehetőség ajánlásával szeretnénk 
hozzájárulni (mellette a távolság a konferencia helyszínétől): 
 

Gyöngyös: 
Károly Róbert Diákhotel: http://www.krhotel.hu/ - 2,9 km 
Hotel Opál: http://hotelopal.hu/ - 1 km 
Anna Panzió: http://www.anna-hotel.hu/panzio - 350 m 
Ecohostel Gyöngyös: http://ecohostel.hu/ - 1 km 
Kavalkád Panzió: http://www.kavalkadetterem.hu/ - 2,1 km 
 

Farkasmály: 
Borhotel Sziluett: http://www.hotelsziluett.hu/ - 4 km 
 

Gyöngyössolymos: 
Solymos Borozó és Panzió: http://www.solymosborozo.hu – 4,6 km 
 

Mátrafüred: 
Feketerigó Panzió: http://feketerigo.hu/ - 5,6 km 
Anna Hotel: http://www.anna-hotel.hu/ - 6 km 
Kóborló Vendégház: http://koborlovendeglo.hu/ - 8,4 km 
 

Sástó: 
Sástó Hotel: http://sastohotel.hu/ - 8,1 km 
 

Mátraháza: 
Panoráma Panzió: http://panoramasasto.hu/ – 11,4 km 
Lifestyle Hotel Mátra: http://www.hotelmatra.hu/ - 12,6 km 
Residence Ózon: http://ozon.hotel-residence.hu/ - 12,8 km 
 

További információ: http://szallas.hu 
 
 

FONTOS HATÁRIDŐK 
 

Előzetes jelentkezés és az egyoldalas magyar és angol nyelvű összefoglaló  
(max. 1000-1500 karakter) elektronikus feltöltés határideje: 

2020. március 10.  
 

Az előadások / poszterek angol, német vagy magyar nyelvű anyagának feltöltése 
a http://ntn2020.uni-eszterhazy.hu honlapra,  

és a fizetés beérkezése, amivel a regisztráció véglegessé válik: 

2020. március 20. 
 

Fizetési határidő: 
A regisztrációs díjak befizetése forintban, banki átutalással történik a honlapon megadott számlaszámra.  

A jelentkezést nemlegesnek tekintjük és a programban, valamint a kiadványban  
NEM szerepeltetjük az előadást és a posztert,  

amennyiben a részvételi díj a megadott határidőig nem kerül befizetésre! 
2020. március 20. 

 

A részletes programot 2020. március 30-ig küldjük ki a résztvevőknek.  
 
Gyöngyös, 2020. február 07. 
 
 
 
 Dr. Dinya László s.k Dr. Bujdosó Zoltán s.k.  

   egyetemi tanár               főiskolai tanár, campus főigazgató 
 a Tudományos Bizottság elnöke             campusokért felelős rektorhelyettes   
                           


